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Fimen.{leh:

'# lKu; 61 o:L{i 6'it qiai'& i A-u
#, i$i c iujs V$d;"j @ 6r"'4tfl'
i,#5i r:,:,i @ 6;3 ff.W I rus_ rt "i;;s

6;wb4$sie'3 d,lrls'ui
"Aku tidak menghodirkon mereka (iblis don onak cucunya)
untuk menyaksikon penciptaan longit dan bumi don tidak
(pula) penciptoan diri mereko sendiri; dan tidaklah Aku
mengambil orang-orang yong menyesatkon itu sebagai

penolong. Dan (ingatloh) okan hari (yong ketika itu) Dia
b e rfir man r' S er ul ah o lehm u s e kalian s e kut u- s e kut u-K u y an g
kamu katakan itu.' Mereko lalu memanggilnya tetopi sekutu-
sekutu itu tidak membalas seruan rnereka dan Kami adakan
untuk mereko tempat kebinosaan (neraka). Dan orang-orang
yang berdosir melihat neroko, maha mereka meyakini, bohwa

mereka akon jotah ke dolamnya don mereka tidak menemukan

tempot berpaling dori padanya."
(Qs.Al Kahli [18]: 5l-53)

Firman Allah swr, Cf, {; ,S;i; +5i3fr iE 'ii*rS U

e*\ 
*Aht tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan

penciptaan langit dan bumi dan tidak (Wla) penciptaan diri mereka
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sendiri." Suatu pendapat menyatakan, batrwa dhamir (kata ganti) di

sini kembali kepada iblis dan anak cucunyal, yakni: Aku tidak

bermusyawarah dengan mereka dalam penciptaan langit dan bumi,

dan tidak pula dalam penciptaan diri mereka, akan tetapi Aku

menciptakan mereka sesuai dengan apa yang Aku kehendaki.

Pendapat lain menyatakan (batrwa maknanya adalatr): Aku

tidak mempersaksikan penciptaan langit dan bumi kepada iblis dan

anak cucrurya. # 
'&f, {; "Dan tidak (puta) penciptaan diri

merelra sendiri", maksudnya, jiwa orang-orang musyrik. Jadi,

bagaimana mrurgkin menjadikan mereka sebagai para wali selain

diriku-Ku?

Pendapat lain menyatakan: Bahwa kinayatr (trngkapan kiasan)

pada kalimat 'iA Ti U*" tidak menghadirkon mereka untuk

menyaksikan) kembali kepada orang-orang musynk dan kepada

manusia pada umrunnya. Jadi ayat ini mengandung sanggatran

terhadap kalangan peramal, ahli watak, para tabib mistik dan

kalangan-kalangan lain yang menyelami perkara-perkara ini.

Ibnu Athiyaf mengatakan, "Alu mendengar ayatrku berkata:

Aku mendengar sang atrli fikih, Abu Abdillah Muhammad bin Mu'adz

Al Mahdi, di Al Mahdiyah mengatakan: Aku mendengar Abdulhaq

Ash-Shaqli mengatakan perkataan ini dan memberlakukan penakwilan

ini pada ayat ini, dan bahwa itu adalatr sanggatran untuk kalangan-

kalangan tersebut. Dan ini juga disebutkan oleh sebagian ahli ushul."

Lebih jautr Ibnu Athiyatr mengatakan, "Dan aku katakan3:

Bahwa yang dituju pertama kali oleh ayat ini adalatr iblis dan anak

I pendapat ini dipilih oleh Ath-Thabari (15/l7l) dan dikemukakan juga oleh Abu

Halyan (61136).
2 Silakan Lrh. Al Muhtro Al Waiiz (101413,414).
3 tbid.
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cucunya. Dan dengan format yang sama, sanggatran ini ditujukan pula

kepada kalangan-kalangan tersebut. Termasuk juga para dukun,

bangsa Arab dan para pengagung jin, yaitu ketika mereka

mengatakan, 'Aku memperlindungkan lembatr ini kepada Uzair.'

Alasannya" karena kalangan-kalangan tersebut bergantung kepada

iblis dan anak cucunya, padahal mereka itu (iblis dan anak cucunya)

menyesatkan semua orang. Jadi merekalatr yang dimaksud pertama

kali sebagai golongan yang menyesatkan, lalu bersamaan dengan itu

berlaku pula terhadap kalangan-kalangan tersebut karena tercakup

oleh malcna metreka."

Ats-Tsa'labi mengatakan, "sebagian ulama mengatakan:

' ,6*rj +g i* 'i#-Y @tu fidak menghadirkan mereka untuk

menyalrsikan penciptaan langit dan bumi) adalah sebagai sanggahan

terhadap para ahli nujum (para ahli ramal), karena mereka

mengatalcan, bahwa gugusan-gugusan bintang itu mempengaruhi

terjadinya berbagai peristiwa di bumi, dan sebagiannya mempengaruhi

terhadap sebagian lainnya. Firman-Nya: ,6{'; (dan bumi) adalatr

sebagai sanggatran terhadap para atrli geometri, yang mana mereka

mengatakan, bahwa bumi ini berbentuk bgndar (seperti bola),

sementara guggsan-gggusan bintang beredar di bawaturyaa, sedangkan

manusia menempel di atasnya dan di bawaturya. Firman-Nyu, &{:
bX (dan tidak (Wta) penciptaan diri mereka sendir) adalatl

sebagai sanggatran terhadap para atrli watak yang menyatakan batrwa

karakter merupakan unsur utama di dalam jiwa'."

Abu Ja'far membacanya: i'irfrilf 6 (Kami tidak menghadirkan

mereka untuk menyaksikan)5 dengan nun dan alif yang mengandung

. Pendapat yang menyatakan bahwa burri ini bundar (seperti bola) telah

dibuktikan secara ilmialU dan ini tidalc kontradiktif secara mutlak dengan ayat ini.

Kami telah membahas secara garrblang mengenai hal ini dalam surah Ar-Ra'd.
s lni termasuk qira'ah yang mutawatir yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di

EIrarsir at Qurthubi I



arti pengagmgm, sedangkan yang lainnya membacanya dengan ta'
yang didukung oleh redaksi kalimat: 't;: IKU; (dan tidaHah Alw

mengambil), yakni: Aku tidak meminta pertolongan kepada mereka

dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula Aku bermusyawarah

dengan mereka.

'4t;:,i '+f X Vj *Dan tidaHah Aht mengambil orang-

orang yang menyesatkan itu." Maksudnya, para syetan. Pendapat lain

menyatakan (yaitu): orang-orang kafir. Makna t15e aaAan a'waanan

(sebagai penolong). Dikatakan "i'tadhadtu bi fulaan" apabila aku

minta tolong kepada fulan.

Dikatakan 'adhadahu dar. 'aadhadahu 'alaa kndzaa apabila ia

menolong dan membantunya untuk anu.6 Contoh kalimat adalatr

firman Allah To'ala, (#,,3'"9" lfr "Kami akan membantumu

dengan saudaramu." (Qs. Al Qashash [28]: 35). Lafazh al 'adhud ini
hanya sebagai perumpamaan, karena Allatr SWT tidak membututrkan

pertolongan pihak lain. Dikhususkannya penyebutan golongan yang

menyesatkan adalatr untuk menambatr penistaan dan pemburukan.

Abu Ja'far Al Jahdari membacanyu,|i? r;3 (dan tidaklah

kamu)7 dengan fathah pada ta'. Artinya: Dan tidaklatr kamu wahai

Muhammad, mengambil orang-orang yang menyesatkan ittr sebagai

penolong.

Ada delapan mactlm qira'ah mengenai kata'adhud,yaittt:

1. t3lab, denganfathah pada 'ain dan dhammah pada dhaadh.lni

qira'atrnya Jumhtu dan merupakan qira'ah yang paling fasih.

dalam Taqrib An-Naryr fi Al Qira'ah Al 'Usyr,h. 137 .

u Silakan periksa lsft- Shihhah dan Al-Lisan (entri: 'adhad) serta Al Ma'ani karya
An-Nuhas (41137).

7 lni termasuk qira'ah yang mutawatir yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di
dalamTaqrib An-Nasyrfi Al Qira'ah Al 'Usyr,h.l37.
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2. t'.rln!, deng an fathah pada 'ain dan sukun pada dhaodh't hn

adalatr dialek (logat) Bani Tamim.

3. tIai, dengat dhammah pada 'ain dan dhaadh.Ini qira'at[rya

Abu Amr dan Al Hasan.

4. f';r.ei, dgngan dhammah pada 'ain dan suhm pada dhaadh' lni
qira'ahnya Ikrimah.

5. tl,slw, dengan kasrah pada 'ain darl fathah pada dhaadh' lni

qira' ahnya Adh-Dhahhak.

6. t'.rini, denganfathah pada 'ain dan dhaadh. lni qira'ahnya Isa

bin Umar.

7. Harun Al Qari meriwayatkan qira'atr fr-ai'

8. r'.rlnp berdasarkan dialek orang yang mengucapkan katakitf darr

fikhdz.

Firman Allah swr, ;!G;;-$i C;Ui VG \i)if2"oan
(ingatlah) akon hari (yang ftctitra itu) Dia berfirman,'Serulah olehmu

selralian sehttu-sehttu-Kt yang ftamu katakan itu"" Maksudnya,

ingatlalr kalian terhadap hari dimana Allah mengatakan, "Mana para

sehttu-Ku?", yakni: serulatr orang-orang yang kalian persekufukan

dengan-Ku agar mereka mencegatr kalian dari adzab-Ku. Allah

mengatakan itu kepada para penyembah berhala.

Hamzah, Yahya dan Isa bin Umar membacany 
^t 

i*, dengan

nune, sedangkan yang lainnya dengan ya'. IurLt berdasarkan kalimat:

G;U;(sekutu- sekutu-Ku), karena di situ Allah tidak menyatakan

' silakan Lih. macam-macam qira'ah untuk ayat ini di dalam Al Muhanar Al
Wajiz (l0t4l4) dan Al Bahr Al Muhith. Qira'atr yang paling fasih adalah qira'atmya

Jumhw.
e Irii termasuk qira'ah yang mutawatir yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di

dalarn Taqrib An-Nasyr fi Al Qira'ah Al 'Usyr,h. 137 .
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dengan kalimat: $;tg? (sekutu- sekutu Kami).

'j;;i " Mereka lalu memanggilnya-, maksudnya, melakukan

hal tersiut . A t** i; *Tetapr sehttu-sehttu itu tidak membalas

seruan merelca", maksudnya, ptra sekutu itu tidak datang untuk

menolong mereka dan tidak dapat mencegah apa pun terhadap

mereka. 6; tr (K) "Dan Kami adakan untuk merelra tempat

lrebinasaan (neraka)", Anas bin Malik berkata, "Yaifu suatu lembatr

di dalam Jahannam yang berisikan nanatr dan darah."l0

Ibnu Abbas mengatakan, "Maksudnya, Kami jadikan pembatas

antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir."

Ada juga yang mengatakan, yaitu antara para berhala dan para

penyembatrnya. Ini seperti pada firman-Nya: 'tr G;-i "Lalu Kami

pisahkan mereka." (Qs. Yuunus [0]: 28).

Ibnu Al A'rabi mengatakan, "setiap yang membatasi antara

dua hal, maka itu adalah maubiq." Ibnu Watrb menceritakan dari

Mujatrid mengenai firman-Nyu, (zj Qempat kebinasaan), ia berkata,
*Yaitu suatu lembatr di dalam Jahannam yang disebut maubiq."rl

Demikian juga yang dikatakan oleh Nauf Al Bikali, hanya saja ia

menyebutkan, "Membatasi antara mereka dan orang-orang

beriman."l2

Menurut Ikrimah: Yaitu sebuah sungai di dalam Jatrannam

yang dialiri api. Di kedua tepiannya terdapat trlar-ular yang besarnya

seukuran bighal (peranakan kuda dengan keledai). Bila ular-ular itu

mendatangi mereka rurttrk menyeret mereka, mereka meminta tolong

r0 Atsar ini dilansir oleh Ath-Thabari (15/l?2), An-Nuhas (4D57) dan Ibnu
Athiyah (l0l4t4).

tr Atsar ini terdapat di dalam Ath-Thabari (l5ll72), Al Ma'ani karya An-Nuhas
(4D57\ dan Ad-Durr Al Mantsur @n2q.t'Ibtd.
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karena akan dicampakkan ke dalam api ittt'

Zaid bin Dirham meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia

berkata, "l|;i adalatr sebuatr lembatr di dalam Jatrannam yang

berisikan nanatr dan darah."

Atha'danAdh-Dhahhakmengatakan,"Yaitutempat
kebinasaan di dalam Jahannam."l3

Dari pengertian ini dikatakan: aubaqathu dzunuubuhu

iibaaqan (dosa-dosanya benar-benar membinasakannya). Abu

Ubaidah mengatakan, *Yaitu suatu waktu yang dijanjikan untgk

kebinasaan."la

Mengnrt Al Jauharils: Makna wabaqa-yabiqu-bauqan adalatt

halatra(binasa). Kalamaubig seperti pola kata mau'id yang mengikuti

pola mafil, yaitu dari kata wa'ada-ya'idu. Contoh kalimat adalatt

firman Allah Ta'ala: lLj # fi*" "Dan Kami adatran untuk

mer e ko t e mpat ke binas aan'"

Ada juga dialek (logat) lainnya, yaitu: wabiqa'yaubaqu-

wabqan. Dan ada lagi dialek yang ketiga, yaitu: wabiqa-yabiqu

fteduanya dengan lasrah psdla ba). Aubaqahu artinya ahlakahu

(membinasakannya).

Zuhair mengatakan,

,1';;& ,y a'*';';ra !9;6t'#q*u
"Barangsiapa membeli namo baii dengan hartanya,

" Ibid.

'n Silakan merujuk Majaz Al Qur'ot karyanya (l/406). Pendapat ini dinilai

lemah oleh fUnu Atniyan,-(10/415), dan ia memilih pendapat yang menyatakan

batrwa malam al maubiq adalah tempat kebinasaan'
tt Silakan menrjuk lsfr-Sft ihhah (411562).



maks ia memelihara kchormatannyo dari setiap keburukanyang

membinasakan."16

Al Fara'l7 mengatakan, "(Yaitu) upaya mereka di dunia

dijadikan sebagai kebinasaan bagi mereka di akhirat kelak."

Firman Allah SwT, 'tl!ii$i#ll7-2j *Dan oranS'orang yang

berdosa melihat neralca". Asal kata gfj adalatr (5f1, lalu ya'rlya

dirubatr menjadi alif karena keduanya berharakat fathah dan

sebelumny a }uga fathah. Karena itulah para ulama Kufah menyatakan,

batrwa kata cls ditulis dengan ya'. Pendapat ini diikuti oleh sebagian

ulama Bashrah.

Adapun ulama Bashratr lainnya yang peka, diantaranya

Mutrammad bin Yazid, menuliskanny a detryan alif.

An-Nuhasls mengatakan, "Aku mendengar Ali bin Sulaiman

mengatakan: Aku mendengar Mutrammad bin Yazid mengatakan,

'Kata ,F, ,.j3 dan semua kata yang berakhiran ya' batrya boleh

dituliskan dengan altf '. Tidak ada perbedaan penulisan antara yang

beraklriran ya' dengan yang beraktritan wott, sebagaimana tidak ada

perbedaan antara itu dalam pengucapdmya.

Seandainya yang berakhiran ya' ittt dituliskan dengan ya',

maka yang berakhirar;waujuga harus dituliskan dengan wau.Padahal

itu kontradiktif, karena mereka menuliskan .r.1 dengan ya', sementara

penulisan itil menggunakan alif. Jika alasannya karena kata itu

beraklriran ya" maka semestinya mereka juga menuliskan 661 dengan

ya'.

,5 Bnkti pendlkung yang menguatkannya terdapat di dalam An-Nukat wa Al
'Uyttn (21489) dar. Fath Al Qadir, (31416).

t'Silakan merujuk Ma'ani AI @r'mkaryanya (21147).

" silakan merujuk I'rab Al Qur'ankaryanya Ql46l).



Lain dari itu, mereka juga menuliskan kata0& sebagai bentuk

janrak dart aii,b dan kata Li sebagai benttrk jarnak dai ':ii,
padatral kedua kata ini asalnya berakhiran wauyanrg dituliskan dengan

ya'. Inilatr yang tidak singkron dan tidak valid terhadap kata

asalnya'."

ti;$j fil W._Y:P mereka meyafini, balwa mereka

akan jatuh ke dalamnya", Lijii di sini bermakna meyakini dengan

pasti, sebagaimana ungkapanl e 
:

e\,fi'&juti
"Maka aht tratalran tccpada merekn, 'YaHnlah kalian dengan dua ribu

personil berseniata"

Maksudnya, yakinlah kalian. Keterangan tentang ini sudatt

dikemukakan.

Ibnu Abbas mengatakan, "(Maknanya adalatr) Mereka yakin

batrwa mereka akan jatutr ke dalamnya."2o

Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya; Mereka

melihatnya dari tempat jauh, lalu mereka merasa menduga bahwa

mereka pasti akan jatuh ke dalamnya, dan mereka yakin batrwa neraka

itu pasti akan menyeret mereka saat itu.2t Disebutkan di dalam sebuah

hadits:

e1irl ;-; ;,'*.ti tifr'"tr:t & "t it{ttlY

" Y*g mengucapkan ini adalatr Duraid bin Ash-Sha'ah. Yang menjadi

pengukutr argumen tadi adalatr permulaan bait syair ini. Kelanjutan bait syair ini
adarah: 

lA'/)d9nd;
"yang para pemimpiruya merupakan pasulun berhtda yang menghitam."

'o Lrh. Tagt, At Mav,ardi Q1489) dan Fath Al Qadir, (31416).

't lbid.
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"sesungguhnya orang kafir akan melihat Jahannam, dan ia

meyakini balma akan jatuh ke dalamnya dari iarak perialanan

empat puluh tahun."D Makna mttwaaqi'ah adalatr benar-benar

menyafu dengan sesuatu.

Diriwayatkan dari Alqamah, batrwa ia membacanya: d'fi
'oiYd., maksudnya, berkumpul di dalamnya (maka mereka meyakini,

batrwa mereka akan berkumpul di dalamnyal.23 Makna al-lafof adalah

al jam'(berkumpul).

(t;. # b4 dj 
*oo" mereka tidak menemukan tempat

berpaling dari padanya", maksudnya, tempat untuk melarikan diri

darinya karena tempat itu telah melingkupi mereka dari segala aratr.

Al Qutabi mengatakan, "(Maknanya) jalan keluar untuk

mereka menyelamatkan diri kepadanya."2a

Pendapat lain menyatakan: Tempat berlindung untuk mereka

berlindung kepadanya. Semua ini mengandung makna yang sama.

Ada juga yang berpendapat: Berhala-berhala itu tidak akan

menemukan tempat r:ntuk memalingkan orang-orang musyrik dari

neraka.

Firman Allah:

ftli i'$,y P u qW b):.,3irii a GF xni

22 Hadits ini disebutkan oleh Al Alusi di dalarrl Ruh Al Ma'ani dari riwayat

Ahmad, Ibnu Jarir serta Al Hakim dan dishatrihkanny4 dari Abu Sa'id Al Khudri'
Silakan meru!*. Al Ma' ani (5 177).

" qiru'uh ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (10/415), dan ia mengatakan,
,,Demikian juga yang terdapat di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud." Dikemukakan juga

oleh Abu 
-H-ayan, -(6/138), dan ia mengatakan, "Yang lebih tepat adalatr

menganggapnya sebagai penafsiran karena menyelisihi mayoritas mushaf lainnya."
2a Dikemukakan oleh Al Mawardi Q1489) dari Ibnu Qutaibah.
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&*ili'i:q iyGqi. t ;vitu; @ S; za ;4
ltl{fi
2 z).
J41e

V i'u; d;r.,!g6T tb r--,tbr|VLL i i\
ila'iu,'ciD q; 6;E -i; 4g5i "r')s'6 @ f"
oVfr;;$r;6j t #x_6"^4 e'i {tq;sy\r*
i 3fiii 4:S@ LI $y54 tt u^t\ Jy*i
,l s.'afxii {'S;; i k r:, i'+4 i'1;1i

iil(ifr r;,fri -i;[s;@ it,j: .',-j' ub3i- i L;I
@ ti.--jl 9SX:J-W:W:1

"Don Sesungguhnya Kami telah mengulong-ulangi bagi
manusia dalum Al Qur'an ini bermacam-macam

perumpamaan. Dan manusio odolah makhluk yang paling
banyak membontah. Dan tidak oda sesuatu pun yong

menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah
datong kepada mereko, dan memohon ampun kepada

Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum
(Allah yong telah beilalu pada) umat-umat yang dahulu atau

datangnya adzab atos mereka dengan nyatu Dan tidaklah
Kami mengutus rasul-rosul melainkan sebagai pembawa berita
gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang

yang kotir membantah dengan yang batil agar dengan

iS;tAI'ttiU
G. . )t z l/, I'ueYJ u-#l

'fryi {l i{:\ir#J
Lwfi|;|v;@ie
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demikian mereks dapat melenyapkan yang haq, dan meteka

me n g an g g ap ay at- ay at Kami dan p er in g at an-p et in g at an

terhadap mereka sebagai olok-olokun. Dan siapakah yang

lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan

ayat-ayat Tuhannya lalu dia betpaling dari padanya dan

melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangonnya?

sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupon d.i atas hati

mereka, (sehingga mereka tidak) memahominya, dan (kami

letakkan pula) sumbatan di telinga merekq dan kendatipun

kamu rnenyeru mereka kepada petuniuk, niscoya tnereka tidak

akan mendapot petuniuk selama-lamanyo. Dan Tuhanmuloh

Yang Maha Pengampun,lagi mempunyai rahmat' Jika Dia

mengadzab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan

menyegerakan adzab bagi mereka. Tetapi bagi meteka ada

wakru yang tertentu (untuk mendapat adzab) yang mereku

sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung

daripadanya. Dan (pendadak) negeri itu telah Kami binasakan

ketika rnereka berbuot zhalim, dan telah Komi tetapkan waktu

teflentu bagi kebinasaan mereka'"

(Qs. At Kahfi [18]: 5a-59)

Firman Allah swT, .F P n n{;ttl-fii(* b-Vfr;n;
,oDan sesungguhnya Kami teloh mengulang-ulangi bagi manusia

dalam Al Qur'an ini bermacam-rnacam perumpamaan." Mengandung

dua kemungkinan makna, pertama: Yaitu yang telah disebutkan Allah

kepada mereka mengenai nasihat-nasihat dan berita-berita tentang

umat-umat terdahulu. Kedua: Yaitu yang telatr dijelaskan Allatt

kepada mereka berupa bukti-bukti ketuhanan-Nya. Dan ini telah

dipaparkan di dalam surah Al Israa'. Berdasarkan makna pertama,

Surah Al Kahfi



maka ini adalatr teguran, sedangkan berdasarkan makna kedu4 maka

ini adalah penjelasan.25

$i ,;; '74 itrif 'o(J *Do, manusia adatah makhluk

yang paling banyak membantah." Yakni paling banyak menyangkal

dan membantah. Yang dimaksud ini adalah An-Nadhr bin Al Harits

dan bantahannya terhadap Al Qur'an.26

Menurut suatu pendapat, ayat ini berkenaan dengan Ubai bin

Khalaf. Az-Zujjaj mengatakan, "Yakni orang kafir adalah yang paling

banyak membantah."27 Dalil yang menunjukkan bahwa yang

dimaksud itu adalah orang kafir adalah firman-Nya: ili 3$u
,+{i\|biL uTetapi orang-orang yang kafir membantah dengan

yang batif'dan Anas meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

t* |-;b tl :'i?nt J'-* ,Kt ,y f;pt ?'i ,h'SU ;i
*,'+nJ:*, +'.Jrt; ,i'rii r'olt&rr

+ i ;:d' V'A;a* :y,'d ?nt J'-* +q,
,.y ,'iic #t :y c.(. #f ,t it,l*, U,:J'rt)

,i., 6-'&l oi ,:J'rr1 ',r)L o\3,ix,_'^y;!t K>r:,st

,jw?nr J'_* ,tr qr, Lt.yei'Jri #l|Jyi
,i,-., ,:- ,iui .Ui, :t4;. ri yt<it 

tl L'tii;'Jlr iilr r"ri

t:t,lr #f ,t ,i-,';ri-,iA',; ,iGt/g,' 4 ei jf

" Lih. Tafsir Al Mawardi (2l4go).
26 Dikemukakan oleh Asy-syaukani di dalam Fath At Qadir (3/418), dan ia

mengatakan, "Tampaknya ini bersifat umum, dan bahwa jenis ini merupakan yang
paling banyak mengandung perdebatan."

z' Ibid.



i t:b:*r.*: iyi ,Jv ?'t J* d 4',*,*.,*'4 * n y :'1:i-,t!t i'5i,5'ry
,p*,;Kir ,;r A Jr,:- i ,{rutrL/o '"ry "i

'f.'i ,hr 'j:a :dr1;,lls J'r+ ,W. :)rl '^21.'oy1 ,rrlt

,rru; lur Lt {iri',?nt :t-: :ijt:zrf i'; :J*rf *
.{i s i.4 i*lii,$, Jk t'; uy rqf '&

"Seorang laki-laW dari kalangan orang l@lir didatangkan

pada hari Hamat, lalu Allah berkata kcpadanya,'Apa yang

englrau perbuat terhadap apa-apa yang telah Afu utus

lrepadamu?' Ia pun menjatvab,'Wahai Tuhanht, alat beriman

lrepada-Mu, membenarkan pqra rasul-Mu dan mengamalkan

kitab-Mu.' Allah berkata last kcpadanya, 'Ini lembaran

catatan amalmu, itu tidak terdapat di dalamnya.' Ia berlrata

lagi,'Wahai Tuhanht, sesungguhnya aku tidak menerima apa

yang terdapat di dalam lembaran ini.' Lalu dikatakan

lrepadanya, 'Ini para malailrat yang senantiasa menjaga,

mereka mempersaksikan terhadapmu.' Ia pun berkata lagi,

'Aht juga tidak menerima mereka (sebagai saksi) wahai

Tuhanhl Bagaimana mungkin aht menerima mereka, knrena

merelra bukan dariht dan tidak pula dari pihaklar' Allah

Ta'ala berfirman, 'Ini Lauh Mahfuzh, induknya Kitab, telah

mempersalcsikan hal itu,' Ia pun berkata,'Wahai Tuhanht,

tidaL:lrah Engkau menyelamatkanlru dari kezhaliman?' Allah

menjawab,'Tentu.' Ia pun berlcata,'Wahai Tuhanht, aht tidak

menerima saksi terhadap diriht kecuali dari diriht sendiri.'

Allah Ta'ala berJirman, 'Sekarang Kami akan membangkitkan
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saksi atasmu dari dirimu sendiri.' Maka ia pun berpikir

(merela-refta) tentang siapa yang alun memberikan kcsaksian

terhadap dirinya dari dirinya sendiri, lalu mulut/'ya Wn

terlatnci, kemudian semua angSota tubuhnya berbicara

tentang kesyirilran. Selaniutnya dibiarkan terjadi perdebatan

antara dirinya dengan perlrataan itu (yang dikemulaftan oleh

anggota tubuhnya), lalu ia pun tnasuk nerala, sementara

sebagiannya melalvtat sebagian lainnya. Ia mengatakan

lrepada anggota tubuhnya,'semoga Allah melabtat ltalian.

Padahal tadi aht telah membantah untuk membela lalian.'

Maka anggota tubuhnya pun berlrata, 'semoga Allah

melalcnatmu. Tidak tahuttah engftau, bahv'a Allah Ta'ala

menutup pembicaraan?' Itulah firman Allah Ta'ala: 'Dan

manusia adalah mahhluk yang paling banyak

membantalr'.t'28 (HR. Muslim dengan maknanya dari hadits

Anas juga).

Disebutkan juga di dalam shahih Muslim dari Ali: Bahwa

Nabi SAW mengetuk pintu rumatrnya ketika ia bersama Aisyah, lalu

beliau bertanya, ,,Tidalckah katian melaksanakan shalat?" Lalu aku

menjawab, .,wahai Rasulullatr. sesungguhnya jiwa kami berada di

tangan Allah. Bila Dia menghendaki untuk membangunkan kami,

tentu Dia membangunkan kami.'Maka Rasulullah SAW pun beranjak

setelatr aku mengatakan hal itu, lalu aku mendengar beliau sambil

berbalik dan menepuk pahanyq beliau mengucapkan, it$i it6
{3; ,ii'iA "Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak

membantoh."29

2E HR. Muslim pada pembahasan tentang Zuhud (42280,no'2969)'
2e m. Al Bulllari pada pembahasan tentang Tatrajjud, bab: Anjuran Nabi untuk

Shalat Malam dan Shalat Sunah, Muslim pada pembahasan tentang Shalat Musafir,

bab: Riwayat-Riwayat tentang orang yang Tidur Sepanjang Malam Hingga Pagi

E



Firman Allah swr, U'*d?ir(* iLW,LJ ;Vi €Yj "Dan

tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman,

lcetilfi petunjuk telah dotang kcpada mereks" yaitu Al Qur'an, Islam

dan Mutrammad.

J$ni'fu fry 6<L&iL?;J{"Dan memohon ampun

kepada Tuhannya, kecuali (ceinginan menanti) datangnyo hulrum

(Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulz." Yaitu

hukum Kami dalam membinasakan mereka. Maknanya: Tidak ada

sesuatu pun yang menghalangi mereka untuk beriman kecuali karena

menanti hukum-Ku terhadap mereka irr.rru hal itu. Seandainya Aku

menetapkan keimanan atas mereka, tentulah mereka beriman.3o

Sunnatul mwaliin adalatr kebiasaan terhadap umat-umat terdatrulu

berkenaan dengan adzab karena minta disegerakan.

Suatu pendapat menyatakan, bahwa maknanya: Tidak ada

yang menghalangi manusia untuk beriman kecuali karena mereka

meminta didatangkan hukum Allah yang telatr berlalu terhadap umat-

umat terdahulu lalu dihilangkan.3 I

Sunnatul awwaliin adalatr menyaksikm adz.ab, jadi orang-

orang musyrik itu meminta untnk dapat menyaksikan itu, dan mereka

mengatakan , i;4 -u 6J1';tlii' OfirL 711\*Ya Allah, iika betul

(Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkaz ..." (Qs. Al Anfaal

[8]: 32).

Redaksi kalimat: iq |t:i,f fri i "Atau datangnya adzab

atas mereko dengan nyata" pada posisi nashab sebagai haal

Hari (l/538), dan Ahmad dalan Al Mttsnad (llll2).
30 Abu Hayryan juga mengemukakan serupa itu di dalam Al Bahr (61139), dari Al

Wahidi.
3r Ini pendapat An-Nuhas di dalam Ma'ani-nya@f260). Demikian juga pendapat

Ibnu Katsir (5/163) dan Asy-syaukani di dalam Fath Al Qadir (31418).

a
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(menerangkan kondisi), maknanya:'iyaonaon (nyata terlihat mata).32

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Al Kalbi mengatakan,

.,Yaitu senjata pada saat perang Badar." Muqatil mengatakan,

"(Maknanya adalatr) secara tiba-tiba."33

Abu Ja'far, Ashim, Al A'masy, Hamzatr, Yatrya dan Al Kisa'i

membacany^, $, dengan dua dhammatr [pada qaf dar, ba.l, yar,rg

maksudnya adalatr semua jenis adzab, yaitu sebagai bentuk jamak dari

qabiil, seperti r*ata sabiil dan subul.

An-Nuhas3a menyatakan: Menunrt pandangan Al Farra',

batrwa *$ adalah bentuk jarnak dai qabiil, YmB artinya terpisatr-

pisatr dimana sebagiannya datang menyusul sebagian lairurya. Dan

mentrnrtnya jugq batrwa boteh juga bermakna 'iyaanan (nyata terlihat

mata).

Al A'raj mengatakan, *Qira'ahnya adalatr i\f maknanya

adalah jamii'an (semuanya).' Abu Amr mengatakan, "Qira'ahnya

adalah i3," maknanya adalah 'iyaanan (nyata terlihat mata)."

Firman Allah swr, 'uqri$*,lS b.jVS "Dan tidaHah

Kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembau,a berita

gembird,, maksudnya, pembawa berita gembira tentang surga bagi

yang beriman. i+$3 "Dan sebagai pemberi peringatan",

maksudnya, yang menakut-nakuti dengan ad2;b bagi yang kufur.

32 Dikemgkakan oleh An-Nutras di dalam Ma'ani-nya (4D61), dari Al Kisa'i.

Dikemukakan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalamZad Al Masir (5/11l), dari Muqatil.
t, Dikemui<akan oleh An-Nqhas di dalam Ma'ani-nya (4D60), dari Mujahid.

Demikian juga yang dikemukakan oleh As-Suyrthi di dalam Ad-Dun Al Mantsur

(4D2t).
'o Silakan merujuk I'rab Al Qar'ukaryanya Q1462>'
35 lni termasuk qira'ah yang mutau,atir yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di

dalarn Taqrib An-Naryr Ji Al Qira'ah Al 'Uqtr, h. 137 dan Ibnu Mujahid di dalam

As-Sab'ah, h. 393.
3' Ibtd.
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Mengenai hal ini telah dipaparkan.

':# tful- ,#\,'fib 6i!t 3$"*retaPi orans-

orang yang trafir membantah dengan yang batil ogar dengan

demikian mereka dapat melenyapkan yang haq-" Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa ini ditgrunkan berkenaan dengan orang-orang

yang membangkang, mereka menyangkal tentang Rasulullah SAW

lalu mengatakan, "Dia adalah tukang sihir, penyair dan dukun .."

sebagaimana yang telah dikemukakan.3T

Makna ,+Uadalah menghilangkan dan menggugurkan. Asal

makna ad-dahadh adalatr az-zalq (tergelincir). Contoh kalimat:

dahadhat rijluhu, artinya kakinya tergelincir. Pola perubahannya

sebagai berikut: dahadha+adhadhu-dahdhan. Dahadhat asy-syams

'an lrabad as-samaa', artinya matahari itu telah tergelincir dari tengah

langit. Dahadhat hujjaruhu duhuudhan, artinya argumennya sama

sekali gugur. Adhadhahallaah, artinya Allah melenyapkawrya. Al

idhaadh artinya al izlaaq (penggelinciran)38. Dalam sebuatr hadits

yang menceritakan tentang sifat asft-shiraath (titian jembatan di

akhirat) disebutkan:

'{-"iti,:oi't i,1;rilt,Pi'# e At i.'Ht

"Dan dibentanglcanlah jembatan di atas Jahannarn, dan

diberlalai@n syafa'at, lalu mereka berkata, 'Ya Allah,

selamatlcanlah' ."

Kemudian ditanyakan kepada Rasulullatr SAW, "Apa itu al

j i sr?" Beliau menj awab,
{'.o, { a.

.-ady tP)

3' Silakan periksa penafsiran ayat 90 dari surah Al Hdr.
3t Silakan Lth. Ash-ShihhahkaryaAl Jauhari (311076).
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"Penggelinciran yang menggelincirkan." Yakni yang bisa

menggelincirkan kaki yang menitinya.3e

Tharfah mengatakan,

"Abu Mundzir, lrau menginginlran pemenuhan janji namun kau malah

talai,

dan lcau telah berkabung sebagaimana unta yang berlabung karena

tergelincir."

"Dan mereka tnenganggap ayat-ayat Kami,"

flnt *'olr'>G

otl z1 tz

,,J. lrirb

v-r -W, €1,.ivSt -) :y (t

maksudnya, Al Qur'an. lrjsl YjV$ 112 *Do, peringatan-peringatan

terhadap merelca," yang telatr diancamkan $ "sebagai olok-

ololran". ti di sini bermakna sebagai mashdar (infinitifl, yntu al

indzaar (peringatan).

Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya aaAan .9J(

(y*g)o' yakni: mereka menganggap Al Qur'an dan ancaman yang

diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan, yaitu sebagai

permainan dan kebatilan. Penjelasan tentang ini telatr dipaparkan di

dalam surah Al Baqarah.

Pendapat lain menyatakan, bahwa itu adalah perkataan Abu

Jatrl mengenai mentega dan kurma, batrwa itu adalatr az-zaqquum

(pohon yang tumbuh di neraka; makanan penghuni neraka).

3'HR. Al Bullhari pada pembahasan tentang Tautrid, bab: Firman Allah Ta'ala:
'':)6q; ,Er@ ,,1( xi.ra "waiah-waiah (orang-orang mubnin) pada hoi itu

berseri-seri, kepada Tuhannyalah mereka melihat." (Qs. Al Qiyaamah l75l:22-23),
dan Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab: Mengetatrui Jalan Mimpi.

Silakan merujuk Al-Lu'lu' wa Al Marjan (l/56) dan riwayat Ahmad di dalam l/
Musnad(3117).

& Lth. lt Battr Al Muhith (6t139).



Ada juga yang berpendapat, bahwa itu adalah perkataan

mereka mengenai Al Qur'an, yaitu mereka menyatakan batrwa Al

Qur'an itu adalatr sihir, mimpi-mimpi kosong dan dongeng-dongeng

masa lalu, dan mereka mengatakan tentang Rasulullah SAW, i:iS i1
'HE: 5^. iy"Ororg ini tidak lain hanyalah seorang manusia

(iua) seperti kamu;'(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 3).

# {o3i?,F &'br}I!l$ 3i$ U6; "Dan mereka

berlrata,'Mengapa Al Qtr'an ini tidak diturunlran kepada seorang

besar dari salah satu dua negeri (Meklcah dan Thaifl ini?'." (Qs. Az-

Zukhruf [43]: 31) [Mereka mengingkari watryu dan kenabian

Muhammad SAW, karena menunrt pikiran merek4 seorang yang

diutus menjadi rasul itu hendaklatr seorang yang kaya raya dan

berpengarutr (memiliki reputas)1.

fi ,+'31 
"6ll(- 

"Apakah yang dikchendaki Allah dengan

bilongan ini sebagai suatu perumpamaan?." (Qs. Al Muddatstsir l74l:
3l).

Firman Allah swr, V 6fi,.i3 495:t &')fi'dg *Dan

siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan

dengan ayot-ryat Tulannya lalu dia berpaling dari padanya."

Maksudnya, tidak ada seorang pun yang lebih zhalim terhadap dirinya

sendiri daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat

Tutrannya lalu meremehkannya dan enggan menerimanya.al

'r$-;;:ii 6 it{t "Dan melupakon apa yang telah dikcrjakan

oteh trcdua tangannya.' Maksudny4 membiarkan kekufuran dan

tr Ibnu Athiyatr (lt4l7)mengatakan, "Firman-nya, 'i$ iii (Dan siapakah yang

lebth zhalim) adalah kalimat tanya yang bermakna pemyataan. Ini merupakan

pernyataan yang paling fasih, karena menetapkan perkara pada sesuahr yang tidak

perlu dijawab, kecuali oraog yang ingin menyanggahnya. Jadi maknanya: Tidalc ada

seorang pun yang lebih ztralim daripada orang yang sifatnya seperti itu."
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kemaksiatannya sehingga tidak bertaubat darinya. Jadi, an-nisyaan

(lupa) di sini bermakna at-tark (membiarkan).

Pendapat lain menyatakan, batrwa maknanya: melupakan apa

yang telatr diperbuat untuk dirinya dan adzab yang akan

diperolehnya.a2 Kedua pengertian ini berdekatan.

Ft;9'it;631;"^-;t^4?rYE&6;6y"sesungguhnva
Kami telah meletakkan tutupan di atas hati merekn, (sehingga mereka

tidak) memahaminya, dan (lcami letakkan pula) sumbatan di telinga

merel(a" yang disebabkan oleh kekufuran mereka. Yakni, Kami

mencegah keimanan memasuki hati dan pendengaran mereka bV
&dji 3y ;GX "Dan kendatipun kamu m_enyeru mereka kcpada

petunjull',maksudnya, kepada keimanan, 6j 6yvq Si "Nirroyo
merelra tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya". Ini
diturunkan berkenaan dengan kaum-kaum tertentu. Ayat ini juga

membantatr pandangan Qadariyah. Makna ayat ini telatr dipaparkan

pada pembahasan surah Al Israa' dan yang lainnya.

Firman Allah SwT, l^:;\ ii 3jai ii.35 *oon Tuhanmutah

Yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat", maksudnya,

mengampuni dosa-dosa. Ini dikhususkan bagi para atrli keimanan,

tidak termasuk ahli kekufuran. Hal ini berdasarkan dalil 't1-J aii,1
3A 6 "sesungguhnya Attah tidak akan mengampuni dosa syirik.-
(Qs. An-Nisaa' [4]: 4q. ];5 ;tr "Mr*punyai rahmat", mengenai

ini ada empat penakwilan.

l. Mempunyai pengampunan.

2. Mempunyai pahala. Berdasarkan kedua makna ini, maka

berarti ini dikhususkan bagi para ahli keimanan, tidak

termasuk para atrli kekufuran.

12 Lih. Fath Al Qadir (3t4tg).
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3.

4.

Mempunyai nikmat.

Mempunyai petunjuk. Berdasarkan kedua makna terakhir ini,

berarti bersifat umum, mencakup para atrli keimanan dan

termasuk juga para atrli kekufuran. Karena di dunia Allatr juga

memberikan kenikmatan kepada orang kafir sebagaimana

Allah memberikannya kepada orang yang beriman. Dan juga

Allah telatr menjelaskan petunjuk-Nya kepada orang kafir

sebagaimana Allatr menjelaskannya kepada orang mukmin,

walaupun pada akhirnya hanya orang mukmin yang mendapat

petunjuk sedang orang kafir tidak.a3

Makna firman-Nya: l:G q iLq i "Jiko Dto

mengadzab mereka karena perbuatan mereirau', maksudnya, berupa

kekuturan dan kemaksiatan. itl{ii 'it 'Si "T"ntu Dia akan

menyegeralan adzab bagi merelta", akan tetapi Allatt

. menanggutrkanny ". L;l ,i3 $."Tetapi bagi mereka ada waldu yang

tertentu (untuk mendapot adzab)", maksudnya, waktu tertentu yang

ditangguhkan trnhrk itu. Ini serupa dengan firman-Ny ur'iil F gJ
"(Jntuk setiap berita (yang dibawa oleh rasul'rosul). ada (waldu)

terjadinya." (Qs. Al An'aam t6l: 67) dan $V+ $ i$)"Aos, ,ror'

tiap masa oda kitab (yang tertentu)." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38),

maksudnya, apabila telatr tiba wakhrnya, maka tidak akan

ditangguhkan lagi terhadap mereka" baik di dunia maupun di akhirat.

*; 4i.i u bL1 J *Yong rnereka se*ati-kali tidak alan

menemukan tempat berlindung daripadanya", mauilan artinya

malja'an (tempat berlindrurg)s, demikian yang dikatakan oleh Ibnu

o' Silakan merujgk An'Nukat wa Al 'Uyun karya Al Mawardi Ql49l)' Al

Qurthubi telatr menukil makna-malma disertai komentar, namun tidak

mensisvaratkannya.d 
^ltril ini berasal dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari

(15 t 17 s),An-Nuhas (41262) dan As-Suyuthi, (41228).
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Abbas dan Ibnu Zud serla yang dikemukakan oleh Al Jauhari di

dalam Ash-Shihhahas.

Pola perubahan kata ini adalah sebagai berikut: wa'ala-ya'ilu-

wa'lan dan wu'uulan seperti pola.fu'uul, yang artinya laia'a. Kata

waa'ala berasal dari kata ini seperti pola foa'ala, yang artinya

mencari keselamatan.

Mujahid mengatakan, bahwa makna mauilan adalatt

perlindungan.a6

Qatadatr mengatakan, bahwa maknanya adalatr penolong.aT

Abu Ubaidatr mengatakan, bahwa maknanya adalatr tempat

menyelamatkan diri.48

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah tempat

perlindungan. Semuanya mengandung pengertian yang sama.

Orang Arab biasa mengatakan,"laa wa'alat nafsahu", artinya:

sungguh, ia tidak akan selamat. Contoh kalimat adalatr ungkapan

seorang penyair:

'r53'{t ild. tilr'otl',Jrr,t
"Sungguh, lrau telah menyelamatkan dirimu dengan membiarkannya

lrcpada para pengeiar sehingga engkau tidak dilukai.-ae

Al A'sya mengatakan,

o5 Silakan merujuk Ash-Shihhah (5/l 838).
o6 Ath-Thabari mencantumkannya di dalam Jami' Al Bryan, l5ll75 dan Al

Mawardi di dalam Tafsirnya,2l49l.
o7 lbid.
ot silakan merujuk Majaz Al Qur'onkaryanya (l/40S.
ae Redaksi yang menguatkannya terdapat di dalam Ath-Thabari, 15/174, An-

Nukot wa Al '(Jyun,2l492, Fath Al Qadir, (31419 dan Al Muharrar Al Waiiz
(lo/416.
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4"; 9 t... tc'-z
q, ):*- u) d#, '-:r;ef st

"Kadang aht mencuri-curi lcelengahan pemilik rumah

dan lrodang mengingotkanht, lcemudian ia tidak lagi selamat."so

Firman Allah SwT, 6Kiit J;}ii -allir"Dan (penduduk)

negeri itu telah Kami binasakan". ali pada posisi ,afa' sebagai

mubtada', J;Aiadalatr na't gatasifat) atau badal (pengganti), dan

#KJ.J5pada 
posis i khabar berdasarkan maknanya, karena maknanya

adalah ahlul quraa (penduduk negeri).

Bisa juga, 6&. puau posisi nashab berdasarkan pendapat yang

mengatakan : " zaidan dharabtuhu*st 17aid, aku memtrkulnya), artinya:

dan para penduduk negeri-negeri yang Kami kisahkan kepadamu itu,

seperti penduduk negeri 'Ad, Tsamud, Madyan, kaum Luth, Kami

telatr membinasakan mereka karena mereka telatr berbuat kezhaliman

dan kekufuran.

lat*-; 6i:J- (K.) "Dan telah Kami tetapkan wabu

tertentu bagi kcbinasaan mereka,"sz yakni waktu tertentu yang tidak

pernalr kamu alami. Kata muhlak dari kata uhluhru. Ashim

membacanya: 'q;(jffJ.., dengan fathah pada mim dan lam, yaitu

mashdar dari kata halaka.

(SX:J,

50 Silakan periksa Diwan Al A'sya (45), Tafsir Ath-Thabari (l5ll75), Majaz Al
Qtr'an (l/408), Fath Al Qadir, (31419) dan Al Muharrar Al Wajiz (101416).

'r Silakan merujuk I'rab Al Qur'ankarya An-Nuhu Qla$).
" Di sini 'Ashim membacanyar ig$tfiJ, sedangkan di dalam surah An-Naml ia

membacanya: &l 'c,lif1, dengan i,itnoi pada mim, Sedangkan yang lainnya
membacanya deirgan lhammah Qnda mim) untuk keduanya. Hafsh meriwayatkan
qira'atr dengan kasrah pada lam untuk keduanya, dan yang lainnya membacanya

denganfathah. Silakan Lth. Taqrib An-Nasyr,h. 137.

Sementara Al Kisa'i dan Al Farra' memboletrkan

dengan kasrah pada lam dan fathah pada mim.
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An-Nuhass3 menyatakan: Al Kisa'i mengatakan, "Itu lebih aku

sukai, karena berasal dari kata halalca." Az'Zuiiai menyatakan: Itu

adalah ism zaman dan ism makan (sebutan waktu sebutan tempat),

perkiraannya: waktu kebinasaan mereka. Ini sebagaimana ungkapan:

atat an-naaqah 'alaa madhribihaa (tiba saat bagi sang unta untuk

dipijah/dibuatri).54

Firman Allah:

UisP:;-.
t;l i;; ;jt -r iG)- 6; Ju i;rlr9,J

z ) 1t1 ?,.

GI fia'*ri;\
"Dan (ingatloh) ketika Musa berkata kepada muridnyar'Aku
tidok akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan

dua buah lautan; atou aku akan berjalan sampai bertahun-

tohun'." (Qs. Al Kahfi [18]: 60)

Dalam ayat ini dibatras empat masalah:

Pertama: Firman Allah SwT, LA-'| ,:^A)- 6;; J6 iD
"Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya." Jumhur

ulama dan para pakar sejaratr berpendapat bahwa beliau adalah Musa

bin Imran yang disebutkan di dalam Al Qur'an, karena tidak ada

Musa55 selainnya (yang disebutkan di dalam Al Qur'an).

53 Silakan merujuk I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas (21463).
51 Makna dharaba al jamal an-naaqah-yadhribuha adalah unta jantan

mengawini unta betina. Dikatakan "atat an-naaqah 'alaa madhrabihad' artinya unta
betina itu mencapai waktu siap dibuahi, yaitu waktu untuk dibuahi oleh unta

pejantan. Mereka menyatakan sebutan waktu seperti sebutan tempat. Silakan periksa

Al-Lis an (enti: dhar ab a).
ts Lih. An-Nukatwa Al 'UyunQl492) danAl Muharrar Al lltajiz (10/420).
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Segolongan ulama, di antaranya Nauf Al Bikali, berpendapat:

Batrwa beliau bukan Ibnu Imran, akan tetapi Musa bin Mansya bin

Yusuf bin Ya'qub. Beliau adalatr seorang nabi sebelum Musa bin

Imlan. Pendapat ini tertolak oleh perkataan Ibnu Abbas yang

tercantum di dalam Shahih Al Bukhari56 dan yang lainnya. Yang

dimaksud dengan fotaahu (muridnya) adalatr Yusya' bin Nun57.

Mengenai ini telah dipaparkan di dalam surah Al Maa'idatr58 dan di

akhir suratr Yuusut'e. Bagi yang berpendapat bahwa Musa di sini

adalalr Ibnu Mansya,makafataa tersebut bukanlah Yusya' bin Nun.

UJl 
*,n*, tidak atran berhenti",maksudnyq aku akan terus

berjalan. Seorang penyair60 mengatakan,

t:rb,1 ry !,*, g,r?tt?$l6L;?)
*Aht akan terus berusaha selama Allah mempertahankan koumlat

dengan memuji Allah, (aht akan terus) memacu htdaht yang gagah."

Suatu pendapat menyatakan, bahwa U-{ artinya al<u tidak

akan memisatrkan diri denganmu.

$JXI|'g #, if- "sebelum sampai kc pertemuan dua

buah lautan." Maksudnya, tempat bertemunya dua lautan. Qatadah

56 Diriwayatkan oleh Al Buttrari pada pembahasan tentang Para Nabi, bab:

Hadits Khidhir Bersama Musa AS, QD45).
57 Lih. Ath-Thabari (151176) dan Ibnu Katsir (5/170).
st Lih. Penafsiran ayat 26 dar:isuratr Al Maa'idatr.
5e Lih. Penafsiran ayat l0l dari suratr Yuusuf.
60 Penyairnya adalatr Khudasy bin Zuhair. Bait syair ini termasuk bukti penguat

dari segi nahwu (tata batrasa Arab). Ini dikemukakan juga oleh Ibnu Malik dan yang

lainnya, dan dicantumkan juga di dalam Al-Lisan dan Ash-Shihhah (enfi: nathaqa),
yang diriwayatnya berbunyi: rqry a:Jb\\ db
(terhadap mruuh, dengot tunggangan yang gagah) Artinya: Aku akan terus

memacu kudaku yang gagah. Dikatakan batrwa dengan itu ia ingin mengungkapkan
kata yang mengandung pujian.
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mengatakan, "Yaitu laut Persia dan Romawi.'61 Demikian juga yang

dikatakan oleh Mujahid.

Ibnu Athiyah62 mengatakan, "Yaitu teluk yang menjorok dari

lautan utara ke selatan di wilayah Persia dari arah belakang

Azerbaijan." Jadi, bagian pertemuan dua buah lautannya adalatt

bagian yang setelatr daratan Syarn. Itulah letak pertemuan dua buatt

lautan berdasarkan pendapat ini.

Pendapat lain menyatakan, bahwa itu adalah laut Yordania dan

laut Qulzum.

Pendapat lain menyatakan, batrwa letak pertemuan kedua buatr

laut itu adalatr Thanjatr, demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin

Ka'b.

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b, batrwa letaknya di Afrika.

As-Suddi mengatakan, (batrwa itu) adalatr sungai Kurr dan Ross63 di

Armenia. Sebagian ulama menyatakan, bahwa keduanya adalah Musa

dan Ktridhir (Ktradhir)e. Pendapat ini lemah,65 ini diriwayatkan dari

Ibnu Abbas, tapi itu tidak benar, karena masalatr ini sudatr ctrkup jelas

berdasarkan sejumlah hadits, bahwa yang dimaksud adalatr lautan air.

Sebab munculnya kisatr ini adalatr sebagaimana dikemukakan di

dalam Ash-Shahihan dari Ubai bin Ka'b, batrwa ia mendengar

6r Atsar ini dimuat di dalam Ath-Thabari (l5ll76),Ibnu Katsir (5/170), Ibnu

Athiyalr (l0l42l) danAd-Dun Al Mantsur (41235).
t2 Silakan periksall Muhtrar Al Wajiz (l0l42l).
53 Al-Kurr dan Ar-Ross adalah dua buatr sungai.* Y*g dikenal dalam lisan orang-orang Indonesia adalah Khidhir, sementara di

dalam riwayat hadits ada yang berbunyi Khadhtr dm Xhldhr, baik dengan alif lam

ta'rdmaupvntidak. Jadi dalam versi terjemahan ini, yang dimaksud dengan Khidhir
adalatr yang dimalsud di dalam riwayat-riwayat itu, hanya saja mungkin ada

perbedaan penyebutan di kalangan masyarakat Indonesia. (penj)
65 Abu Hayyan (61144) mengatakan, "Ini menyerupai penafsiran kalangan

Bathiniyah dan para pentolan aliran sufi. Sedangkan hadits-hadits yang ada

menunjukkan bahwa keduanya adalatr lautan air."
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Rasulullatr SAW bersabda"

Al ,# 1y.t;\ e eV i,i iv:-:' * ;;'ot
,9\ et ',i- t \t y ?nr ,--r.i .uf ,Jw rrtzl 6it
Jo '+*t; lHt #,t* J.L\,qt?s;'ii
€ ^ei c;'e Llr,id \, d.;rK'*:, 6-,ei

"'i'tf '- it'-";i 
"*i'rF"Suatu ketfka Musa AS berdiri menyampai*on piarro ai

lndapan Bani Israil. Lalu beliau ditanya,'Siapa manusia yang

paling berilmu?' maka beliau ptn menjavtab,'Aht.' Maka

Allah mencelanya lcarena beliau tidak mengembalikan ilmu

kcpada-Nya.6 Kemudian Atlah mntahyukan kepadanya:

'sesungguhnya Aht memrynyai seorang hamba di pertemuan

dua buah laut, dia lebih berilmu daripada lamu.' Musa

berkata, 'Wahai Tuhanht, bagaimana aht dapat bertemu

dengannya?' Allah menjau,ab,'Engkau bauta seekor ikan, lalu

engkau tempatkan di dalam kcranjang. Ketiko engkau

kchilangan ilun itu, maka dia di sana . '. " lalu dikemukakan

haditsnya secara lengkap.6T Lafazhhadits ini milik Al Bukhari.

Ibnu Abbas mengatakan, "Ketika Musa dan kaumnya

menaklultcan negeri Mesir, beliau menempatkan kaumnya di Mesir.

Setelatr beliau menempatkan mereka di sanq Allatt

memerintahkannya untuk mengingatkan mereka tentang hari-hari

Allah, maka beliau pun berpidato di hadapan kaumnya, lalu

66 Semestinya beliau mengatakan allahu a'lamlmausu'ah hadits).
67 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Para Nabi, bab:

Hadits Khidhir Bersama Musa AS, Q1245).
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mengingatkan mereka tentang kebaikan dan nikmat yang telah

dianugeratrkan Allah kepada mereka, yaitu tatkala Allah

menyelamatkan mereka dari para pengikut Fir'aun dan membinasakan

musutt merek4 serta memberikan kekuasaan kepada mereka di muka

bumi.

Kemudian beliau mengatakan, 'Allah telatr berbicara kepada

Nabi kalian secara langsung, dan memilihnya trnhrk Diri-Nya, dan Dia

telatr mencwahkan kecintaan kepadaku dari-Nya memberikan kepada

kalian segala yang kalian minta sehingga menjadikan kalian sebagai

penduduk bumi yang paling baik, menganugerahi kalian kemuliaan

setelah kehinaan, kekayaan setelah kamiskinan, dan Taurat setelah

sebelumnya kalian j ahil.'

Lalu seorang laki-laki dari Bani Israil berkata kepadanya,

.Kami mengakui apa yang engkau katakan itu. Apakatr di muka bumi

ini ada seseorang yang lebih berilmu daripadamu watrai Nabi Allah?'

Beliau menjawab, 'Tidak ada.'

Maka Allah mencelanya karena tidak mengembalikan ilmu

kepada-Nya. Kemudian Allatr mengutus Jibril untuk menyampaikan:

'Wahai Musa, bagaimana engkau tahu, di mana Aku meletakkan ilmu-

Ku? Tentu saja engkau tidak tatru. Sesungguhnya Aku mempunyai

seorang hamba di pertemuan dga buah lautan, dia lebih berilmu

daripada kamu'." lalu dikemukakan haditsnya.68

Para ulama kami (madztrab Maliki) mengatakan, "Ungkapan

dalam hadits 'dia lebih berilmu daripada komu', maksudnya,

mengenai hukum-huktrm dan peristiwa-peristiwa secara detail serta

hukum kejadian-kejadian tertentu, bukan secara mutlak.

6 Hadits semakn a diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang

Tafsir (3/154).



Ini berdasarkan ucapan Khidhir kepada Musa, 'Sesungguhnya

engkau memiliki ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu yang altu

tidak mengetahuinya, dan aku juga memiliki ilmu yang telah Dia

ajarkan kepadaku yang tidak engkau ketatrui.'

Berdasarkan ini, maka masing-masing dari keduanya lebih

mengetatrui daripada yang lainnya mengenai apa yang menjadi

kekhususan masing-masing mereka yang tidak diketahui oleh yang

lairurya. Tatkala Musa mendengar r:ngkapan ini, bergeloralah jiwa dan

semangatrya karena mendambakan keutamaan untuk meraih ilmu

yang belum diketahuinya dan berjumpa dengan orang yang dikatakan

'lebih berilmu daripada kamu'.

Maka beliaupun bertekad bulat, lalu menanyakan tentang jalan

untuk bertemu dengan orang tersebut. Maka beliau pun diperintahkan

unttrk berangkat dengan kondisi apa pun, dan dikatakan kepadanya,

'Bawalatr serta ikan asin di dalam keranjang. Dimana ikan itu hidup

dan engkau kehilangannya, maka di situlah jalannya.'

Maka beliau pun bertolak bersama muridnya setelah matang

persiapannya, beliau bersungguh.sungguh mencari dengan

mengatakan, t?'6i i #$'6'#, if Ug'Aht tidak

akan berhenti (berjalan) sebelum sampai kc pertemuan dua buah

lautan; atau aku alwn berjalan sampai bertahun-tahun'." C:
dengan dhammah pada ha' dan qaf yang artinya masa (tahtrn), bentuk

jamaknya afoqaab. Bisa juga qafnya suhtn, sehingga dikatakan ftuqb

yang artinya delapan puluh tatnrn. Ada juga yang mengatakan, batrwa

artinya lebih banyak dari itu. Bentuk jamaknya ftiqaab. Adaprur aI

ftiqbah, dengan kasrah pada ha', adalah bentuk tunggd dai al ftaqab,

yang artinya bertatrwr-tahun. 6e

6e Silakan merujuklsi-Shihhahkarya Al Jauhari, l/l14.



Kedua: Dalam hal ini terkandung fikih tentang rihlahnya orang

alim dalam menuntut penambahan ilmu dan meminta bantuan untuk

disertai oleh pelayan atau teman dalam rangka itu, serta berusatra

menemui orang-orang mulia dan ulama walaupun tempat mereka jauh.

Ini merupakan etika para salaf shalih, dan karena itulah orang-orang

yang melakukan rihlah bisa menggapat hasil yang maksimal dan

kesuksesan, karena dengan begitu ilmu mereka meqjadi mantap, di

samping itu mereka juga memperoleh nama baik, pahala dan

keutamaan yang sangat dominan. Al Bukhari mengatakan, "Jabir bin

Abdullah pernah menempuh sebulan perjalanan menuju Abdullah bin

Unais rurtuk mendapatkan hadits."

Ketiga: Firman Allah swT, 3:3- 6j -3lr 5b "Dan

(ingatlah) ketil(o Musa berkata kepada muridnya." Mengenai hal ini,

ada tiga pendapat ulama. Pertama: Bahwa Nabi Musa disertai oleh

seseorang yang melayaninya (pembantu). Kata al fataa dalam

perkataan bangsa Arab berarti pemuda, dan karena yang melayani

biasanya masih berusia muda, maka para pelayan kadang disebut

fataa. Ini sebagai bentuk ungkapah yang sopan. Syari'at juga

menganjurkan ungkapan ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda

Nabi SAW,

"Janganlah seseorang kalian mengatalcan, "abdii' (budak

laki-lakifu) dan jangan pula mengatalan, 'amatii' (budak

perempuanlat), akan tetapi hendaklah ia mengatakan,

'fataayaa' (pemudafu) dan'fataatii' (pemudiht)."

Ini adalatr bentuk anjuran untuk berendatr hati. Mengenai hal

. €.6, G6'83 ql't t Lt+ iLl';;:-"t



ini telah dipaparkan di dalam suratr Yuusuf.7o Yang dimaksud dengan

alfataa di dalam ayat ini adalatr pelayan (pembantu), yaitu Yusya' bin

Nun bin Ifratsim bin Yusuf AS.7l

Dikatakan juga bahwa ia adalatr anak dari saudara perempuan

Musa AS.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ia disebut fataa Muusaa

(murid Musa) karena ia selalu menyertainya walaupun ia seorang

yang merdeka (bukan budak). Inilah makna yang pertama.

Pendapat lain menyatakan, disebut fataa, karena ia
memerankan peran al fataa,yaitu budak. Allah Ta'alaberfirman, Jtij
ilh a W,Vq );*4. " Yusuf b er kat a kepada buj an g-buj an gnya,

'Masuklranlah barang-barang (penular kcpunyaan mereka) lre dalam

karung-lrarung merelca '." (Qs. Yuusuf ll2J 62), Allah juga

berfirman, .., ;r". & (rr3 'rii "Mrrggoda bujangnya untuk

menunduklran dirinya (lcepadanya)..." (Qs. Yuusuf [2]: 30). Ibnu Al
'Arabi72 mengatakan, "Konteks Al Qur'an mengindikasikan batrwa ia

adalah budak (hamba satraya)."

Sementara di dalam hadits disebutkan, bahwa ia adalatr Yusya'

bin Nun, dan di dalam Tafsir disebutkan bahwa ia anak saudara

perempuannya. Ini semua termasuk yang tidak dapat dipastikan, maka

bertawaquf mengenai hal ini adalah lebih selamat.

Keempat: Firman Allah SWT, tr '6 jl "Atau aht aknn

berjalan sampai bertahun-tahnn." Abdullatr bin Umar mengatakan,
*Al Huqb adalah delapan puluh tahun." Mujatrid mengatakan, "Tujuh
puluh musim." Qatadah mengatakan, *(Itu artinya) zaman." An-

70 Lih. penafsiran ayat 42 surah Yuusuf.

'r Lih. Al Muhano Al Wajiz (lOl42O).
n Lrh. Ahkam At Qar'an karyanya (3/1244).
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NuhasT3 mengatakan, '.Hal yang dikenal oleh ahli bahasa, bahwa al

huqb dan al hiqbah adalatr suatu masa dari waktu yang tidak diketatrui

dan tidak ditetapkan. Seperti halnya kata ruhth dan qaum (yang

artinya sejumlah orang) yang tidak ditetapkan (banyaknya). Bentuk

jamaknya afuqaab."

Firman Allah:

(,;" #, e 
"& 

{g(,a;q, q -# Gf, 63
\3iqi u4 i$ 6':(b O!. 

":3)- 
iit 6tt;Lli1 GD

uj 3A L* ;V'';rzli j\,YJ\YA:Jjr6 G) t13

@ * ;)i e,i,t =i,'igtt?:f'tJ'6'J $( { li+$i

t1b?i n',tk $a'i'zi 4 i'$r;-6rta,;
uMaka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu,

mereko lalai akan ikannya,lalu ikan itu melompat mengambil

jalannya ke laut itu Maka tatkala rnereka berialan lebih iauh,
berkatalah Musa kepada muridnyar' Bawalah kemari

makanan kita; sesungguhnya kita telah mefasa letih karena

perjalanan kita ini.' Muridnyo meniawabr'Tahukah kamu

tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka

sesungguhnyo aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu, dan

tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya

kecuali syetan, dan ikan itu mengambil ialannyo ke laut

G rtj, @ t5,3 .l.,((, sSfi-,(;UK",^) Jv

T Lih. Ma'ani At Qur'an karyanya (41265.
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dengan cora yong aneh sekali., Mttso berhotor.Italah (tempot)
yang hita cari.' Lolu keduanyo kemboli, mengihati jejak

mereka semula Lalu mereka bertemu dengon seorong hambo
di antara hamba-hambo Kami, yong telah Kami berikon
kepadonyo rahmat dori sisi Kami, don yang telah Kami

ojarkon kepadanya ilmu dari sisi Komi."
(Qs. AI Kahli [r8l: 61-65)

Firman A[ah swr, &'ifr64;Liq|. *ri$63(;; # A"Maka tatkala mereka sanpai kc pertemian-clua buah laut
itu, mereka lalai akan ikawrya, lalu ikan itu melompat mengambil

ialanrrya ke laut itu.u Dhamir (kata ganti) pada kalim 
"t 

( 
Sfi.adalah

mtuk dua buatr laut74, demikian yang dikatakan oleh Mujatrid.

As-Sarab artinya al maslak0"l*)", demikian yang dikatakan

oleh Mujahid.

Sementara Qatadah mengatakan, *Yaitu air yang membeku

sehingga meqiadi seperti jalanan."76

Jumhur mufassir menyatakan, bahwa ikan itu tetap berada di
jalanan yang kosong, dan batrwa Musa berjalan di atas jalanan itu
mengikuti ikan tersebut, sampai akhirnya mengantarkannya kepada
jalanan yang menuju ke suatu pulau di lautan, di sanalatr ia
menemukan Khidhir. Kontels riwayat-riwayat yang ada dan Al Kitab
menyatakan, bahwa Musa menemukan Khidhir di tepl laut.77

'o Lih. Ath-Thabari (l5tl76), Ma'ani karya An-Nuhas @D6S) dan Ad-Durr At
Mottsur (4D35).

75 Atsar ini berasal dari Mujatrid yang dicantumkan di dalam Ath-Thabari
(l5l_177) dan Ibnu Athiyatr (101422).

1" Abu Hayyan menyebutkannya di dalam I I Bahr (6fi45).
" Lrh. Al Muharro Al Wajiz (101423).
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Firman-Nyu,l4;6"Mereka lalai alan ilrannya'" Lupa di

sini hanya dari pihak sang pelayan saja, maka ada yang mengatakan,

bahwa maknanya: sang pelayan lupa untuk memberitaturkan Musa

tentang apa yang dilihatnya mengenai ikan tersebut, lalu kondisi lupa

ini disandangkan kepada keduanya ftepada Musa dan pelayannya)

karena mereka sedang bersama-sama.7s Ini seperti firman-Nya: A-
-i7.j$ 'lii W"Dari luduanya peluar mutiara dan marian'" (Qs'

Ar-Rahmaan [55]:22), sebenarnya itu keluar dari garam. Juga seperti

firman-Ny ", *3!f {*- l1 ,e1f1(t ,#';r::S- "Hai gotongan iin
dan manusia, apaftah belum datang ftepadamu rasul-rasul dari

golongan karnu sendiri." (Qs. Al An',aam [6]: 130), karena sebenarnya

para rasul itu hanya terdiri dari kalangan manusia, tidak ada yang dari

kalangan jin.

Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari: "Lalu ia (Musa)

berkata kepada muridny3" 'Aku tidak menugaskanmu selain agar

engkau memberitahtrku ketika ikan itu memisatrkan diri darimu.' Sang

murid menjawab, 'Engkau memang tidak memberi tugas yang banyak

kepadaku.' Itulah firman Allah 'Azza wa Jalla: 
":3- 

&;;' -36 
i5

,Dan (ingatlah) ketitra Musa berl<ata lrepada muridnya'. " 
-1i12vny61

ini bukan yang berasal dari Sa'id7e- Selanjutnya perawi mengatakan,

7t Ath-Thabari mengatakan (l6tl77), "Menurutku, bolehnya dinyatakan [-I
fteduanya lupa), karena memang keduanya membawa bekal itu untuk perjalanin

mereka, mat<i bita salah seorang dari keduanya membawanya berarti itu bisa

dinyatakan bahwa mereka telah membawanya. Ini sebagaimana ungkapan: "kharaia

al qaun min makaan kadzaa wa hamaluu ma'ahum kadzaa min az-zaad' (orang-

orang'itu berangkat dari tempat anu, dan mereka membawa serta bekal anu),

walaupun yang membawa bekal itu hanya satu orang dari mereka. Begitu pula bisa

di pembawa itu lupa membawanya di suatu temPat (yakni ketinggalan jadi suatu

tempat), maka hal itu dikatakan: "nasia al qaum zaadahum" (orang-orang itu lupa

membawa bekal mereka). Jadi ungkapan lupa ini disandangkan kepada semuanya

karena pembawanya lupa.
,t Y*g mengitakan perkataan "bukan berasal dari Sa'id" adalah lbnu Juraij,

maksudnyi: Bahwa menurutnya, penyebutan al fataa tidak terdapat dalam riwayat
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"Ketika beliau sedang berteduh di bawatr bayangan sebuah batu di

suatu tempat yang lembab, tiba-tiba ikan itu melompat hingga masuk

ke laut, lalu Allatr menahannya dari aliran air laut sehingga jejaknya

tampak seperti di atas batu."

6*80 mengatakan kepaddku, "Begitulatr, seolatr-olah jejaknya

itu di atas batu." Seraya membuat lingkaran dengan ibu jari dan

telunjuknya.sl

Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu Allah menahan aliran air

laut terhadap ikan itu sehingga menjadi seperti semen." Tatkala Musa

terjagq sang mtrid lupa untuk memberitahunya mengenai ikan itu,

maka keduanya pun terus beranjak di sisa hari dan malam tersebut.

Hingga keesokan harinya, Musa berkata kepada muridnya, 6':(i,V!,
#' 6i 61; u q !i! "B^r,olah kcmari makanan kita;

sesungguhnya kita telah merasa letih lcarena perjalanan kita ini,u

mmun Musa tidak mendapatinya hingga sampai pada tempat yang

telatr diperintahkan Allah, lalu sang murid berkata kepadanya, \Lq7J

5,; s {t :\\it +!1 % l$r r4 AV 
-;t"Ai JyxJ,,rahukah

kamu tatlrala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, tnaka

sesungguhnya aht lupa (menceritalran tentang) ilron itu, dan tidak

adalah yang melupakan aht untukmenceritalrannya lrecuali syetan."

Ada yang berpendapat, bahwa lupa tersebut dari keduanya, hal

ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: (=j, lmereka tatai). Jadi ini

disandangkan kepada keduanya, demikian ini, karena yang mula-mula

membawa ikan itu adalah Musa, karena dialah yang diperintahkan.

Sa'id bin Jubair. Kemungkinan yang dikemukakannya itu menrpakan bentuk
ungkapan saja, bukan penamaan, karena ungkapan ini terdapat dalam riwayat
SuSan, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair. Silakan merujuk Fath Al Bari
(t8,t12).

t0 Yakni Ibnu Juraij mengatalcan, "Amr mengatakan kepadaku ..."
tr Diriwayatkan oleh Al Bukfiari pada pembahasan tentang Tafsir (3/154).
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Setelatr keduanya bertolak, barulatr muridnya yang membawakan

untuknya hingga keduanya mencapai sebuah batu dan keduanya

singgatr.

|tl;fiuMaka tatkala mereka sampai." Maksudnya, sampai

meminta makanan, sang murid menyandangkan lupa kepada dirinya

dalam perkataannya, sedangkan Allah menyebutkan bahwa itu adalah

lupa dari keduanya ketika mencapai pertemuan dua lautan, yaitu batu

tempat mereka singgah. Dalam hal ini, Musa juga turut lupa, karena

lupa berarti penangguhan, contoh dari ungkapan mereka di dalam doa:

ans a' all aahu fi i ai alifra (semoga Allah menangguhkan aj almu).

Ketika keduanya beranjak dari batu tersebut, mereka

menangguhkan (melewatkan) ikan mereka sehingga tidak terbawa,

jadi tidak seorang pun dari keduanya yang membawanya, karena

itulatl kondisi lupa ini bisa disandangkan kepada keduanya, karena

keduanya beranjak begitu saja dan meninggalkan ikan tersebut.

Firman Allah SWT, ff\:tb O17 "B^n'olah kemari mapanan

kita." Ada satu masalah berkenaan dengan ayat ini, yaitu membawa

bekal untuk perjalanan. Ini merupakan sanggatran terhadap kaum sufi

yang dungu lagi pandir, yang mengesampingkan unsur kepedulian

dengan beralasan batrwa itu merupakan bentuk tawakkal terhadap

Allah Yang Matra Esa lagi Matra Perkasa. Yang diceritakan di sini

adatatr Musa, Nabi Altah, satu-satunya manusia di muka bumi yang

Allah telah berbicara secara langsung kepadanya, beliau sendiri

membawa bekal walaupun beliau sendiri sangat mengenal Tuhannya

dan bertawakkal terhadap Tuhan semua hamba.

Disebutkan di dalam Shahih Al Bukharf82: "Bahwa sejumlatr

t'Hadits shahih,takhrijnya telah dikemukakan di dalam surah AI Baqarah'

tE



orang dari warga Yaman berangkat haji tanpa membawa bekal,

mereka mengatakan, 'Kami adalatr orang-orang yang bertawakkal.'

Tatkala mereka tiba mereka pun meminta-minta kepada orang lain,

maka Allah Ta'alamenurunkan 
^yat 

ljtjjSj' Berbelwllah.' (Qs. Al
Baqaratr l2): 197)." Mengenai hal ini telah dipaparkan di dalam surah

Al Baqarah.

Ada perbedaan pendapat mengenai bekal Musa, apa yang

sebenarnya dibawa musa sebagai bekal? Ibnu Abbas mengatakan,

"Ikan asin yang ditempatkan di dalam keranjang. Keduanya

mengambil darinya untuk makan siang dan makan malam. Tatkala

keduanya sampai kepada sebuatr batu di tepi laut, muridnya

meletakkan keranjang itu, lalu ikarr itu terkena air laut, maka ikan itu

pun bergerak di dalam keranjang sehingga membalikkan keranjang

dan sang ikan pun berenang. Sementara sang murid lupa untuk

menceritakan hat itu kepada Musa."83

Ada juga yang mengatakan, batrwa ikan itu sebagai petunjuk

yang menunjtrkkan tempat Khidhfu. Ini berdasarkan kisatr yang

disebutkan di dalam hadits: "Bawalah serta ikan di dalam keranjang,

maka tatkala engkau kehilangan ikan itu, maka disanalatr dia berada."

Berdasarkan pengertian ini, maka maksud dari ayat: "berbekallah"

adalah hal lain yang tidak terkait dengan kasus ikan tersebut. Pendapat

ini dilontarkan oleh gunr kami, Al Imam Abu Al Abbas dan

dipilihnya.

Sementara itu, Ibnu Athiyahs4 mengatakan, "Ayahku RA

mengatakan: Aku mendengar Abu Al Fadhl Al Jauhari mengatakan di

dalam wejangannya, 'Musa berjalan untuk bermunajat, lalu ia pun

83 Asy-Syaukani juga menyebutkan seperti demikian di dalam Fath Al Qadir
(3t42t).

u Lih. Al Muharrar Al Wajiz (10t423).
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tinggal selama empat puluh hari, dan selama itu ia tidak memerlukan

makanan. Kemudian ketika ia berjalan menuju manusia, ia merasakan

lapar pada sebagian hari, yaitu (yang tersirat dari) firman-Nya: 15
(letih)yang artinya lelatr. An-nashab adalah keletihan dan kesulitan."

Pendapat lain mengatakan, "Battwa yang dimaksud dengan

Qetih) itu adalatr rasa lapar." Ini menunjukkan bolehnya mengabarkan

tentang derita dan sakit yang dialami oleh manusia, dan hal itu tidak

*rtodui kerelaan dan tidak pula menodai kepasratran terhadap qadha,

narnun hendalarya hal itu tidak dilontarkan dalam bentuk kegelisatran

ataupun kemarahan.

Firman Allah swr, 5": 
'S 

iiu;ir1 {t i+ii -Yi 
"Dan tidak

adalah yang melupaftan aht untuk menceritakannya lcecuali syetan."

Menunjukkan batrwal'l-ny a ftata kerjanya) mengisyaratkan tnashdar

(kata kerja yang dibendakan), kata ini dalam posisi nashab sebagai

badal isytimal (pengganti menyeluruh) dari dhamir (kata ganti) yang

terdapat pada kalimat: '".4j]il (melupalwn aht), yaitu sebagai badal

yang tampak dari kata yang tidak ditampakkan, yaitu: wa tfraa

ansaanii dzilrahu illaa asy-syaithaan (dan tidak ada yang membuat

aku lupa untuk menceritakannya kecuali syetan).85

Di dalam mushaf Abdullah dicantumkan, 
'ff 6Ff 'oi 4Ul ti

itiilJ' (dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menceritakannya

kecuali syetan).86 Ungkapan ini dikemukakan oleh Yusya' dalam

rangka beralasan terhadap perkataan Musa, "Aku tidak

menugaskanmu selain engkau memberitahuku ketika ikan itu

memisalrkan diri darimu." Lalu ia menjawab, "sungguh engkau tidak

banyak menugasiku." Lalu ia beralasan dengan mengemukakan

Es Lih. I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas Qla6$.
,t qira'ah ini dari Abdullah yang disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al

Bayanitsttl8) dan Ibnu Athiyatr di dalaml/ Muharrar Al Waiiz (101424).
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perkataan tersebut.

Firman Allah swr, G ;:t C |i+ ';tf, *oon itran itu

mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh selcali."

Kemungkinan ini dari perkataan Yusya' yang disampaikan kepada

Musa87, yakni: ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang

mengherankan bagi manusia. Kemungkinan juga redaksi: ,:U" ir:lt
Ft C "dan ikan itu mengambil jalannya ke lauf' merupakan

kelanjutan kalimat berita sebelumnya, kemudian disambung dengan

kalimat ta'jub (keheranan), sehingga ia (Yusya') mengatakan sendiri

kalimat (ft laneh sekali) karena terjadinya peristiwa tersebut.8s Letak

keanehannya adalatr, bahwa ikan itu telatr mati dan sudah dimakan

bagian kiri tubuhnya, kemudian setelah itu hidup lagi8e.

Di dalam kitab Ath-Thabari, Abu Syuja' mengatakan,

"Menurutku 
-yakni 

ditunjukkan kepadaku-, ternyata itu hanya

sebelah ikan dengan mata yang tinggal sebelatr, sementara belahan

(potongan) lairurya sudatr tidak ada apa-apanya."

Ibnu Athiyaheo mengatakan, "Dan menurutku, bagian yang

sudatr tidak ada apa-apanya hanya merupakan kulit tipis yang sudah

tidak ada lagi tulangnya."

Kemungkinan juga, batrwa firman-Ny a: ,!it=rr7')t$"dan rkan

itu mengambil jalannya" adalah sebagai khabar (berita) dari Allah

Ta'ala, dan ini mengandung dua makna: Bisa berarti mengabarkan

tentang Musa, yaitu bahwa ia mengikuti jalan sang ikan di laut dengan

cara yang aneh, dan bisa juga berarti mengabarkan tentang ikan

E7 Ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (l}l424) dan dipilih oleh Abu Hayyan
(6n46).

88 Disebutkan oleh Ibnu Athiyah pada referensi yang lalu.
8e Pendapat ini dikemukatcan bleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al Bayan

(15/178), dari Ibnu Zaid.
e0 Lih. At Muharrar Al Wajiz (101424).
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tersebut, bahwa ikan itu mengambil jalannya dengan cara yang aneh

bagi manusia. Di antara keanehannya sebagaimana yang diriwayatkan

oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas mengenai kisah-kisatr ayat ini

adalah: Bahwa ikan tersebut hidup karena terkena mata air di tempat

tersebut yang disebut "mata air kehidupan". Tidak ada sesuatu pun

yang tersentuh oleh air itu kecuali ia akan hidup.el

Disebutkan didalam Tafsir: Bahwa tanda itu pernatr

menghidupkan kembali ikan tersebut. Maka dikatakan: Ketika Musa

merasa lelatr setela?r menempuh perjalanannya sehingga ia beristiratrat

di sebuah batu besar yang di sampingnya terdapat air kehidupan, lalu

air itu mengenai ikan tersebut, sehingga sang ikan pun hidup kembali'

Dalam meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi menyebutkan:

Suffan mengatakan, "orang-orang menyatakan, batrwa batu tersebut

berada di mata air kehidupan. Tidak ada sesuatu pun yang mengenai

air tersebut kecuali ia akan hidup."

Lebih jauh ia berkat4 "sebenarnya ikan itu sudatr dimakan

sebagiannya, namun tatkala terkena percikan air tersebut, ikan itu

hidup kembali."e2

Pengarang buku l, 'Arus mengatakan, bahwa Musa AS

berwudhu dari air kehidupan tersebut, lalu ada tetesan air dari

janggutnya yang mengenai ikan tersebut, lalu sang ikan pun hidup

kembali." Wallahu a'lam.

Firman Allah SWT, 61; K Y 5f, "Muro berkata, 'Itulah

(tempat) yang kita cari'.." Maksudnya, Musa mengatakan kepada

muridnya berkenban dengan perkara ikan tersebut, yaitu tatkala

er Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/156).
e2 Diriwa-yatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir, juz 5, h. 310

nomor 3149, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan shahih."
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kehilangannya maka itulah tempat yang kita cari, karena orang yang

hendak kita temui berada di sana. Lalu keduanya pun kembali

mengikuti jejak sebelunmya agar tidak salatr jalan.

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: Lalu keduanya

menemukan Khidhir di atas tikar hijau di tengah laut dengan

berselimutkan pakaiannya. Ia menyandangkan salah satu ujrrng

pakaiannya di bawah kedua kakinya dan ujung lainnya di bawah

kepalanya. Lalu Musa mengucapkan salam kepadanya, maka ia pun

menyingkapkan wajaturya dan berkat4 "Apakatr di tanahmu ada

salam? Siapa kamu?" Musa menjawab, eer{ku Musa." Ktridhir bertanya

lagi, "Musa Bani Israil?" Musa menjawab, "Benar." Ktridhir bertanya

lagi, "Apa keperluanmu?" Musa menjawab, trfiku datang agar engkau

mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu." Al
hadits.e3

Di dalam krtab At 'Arais, Ats-Tsa'labi mengatakan, bahwa

Musa dan muridnya menemukan Khidhir tengatr tertidur di atas

sehelai tikar hijau di atas permukaan air, saat itu ia berkumul dengan

sehelai kain hijau, lalu Musa memberi salam kepadanya, kemudian

Khidhir menyingkapkan wajahnya dan berkata, "Adakah salam di
tanah kami?" Kemudian ia mengangkat kepalanya lalu duduk dan

berkata, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepadamu wahai

Nabi Bani Israil." Musa lalu berkata lagi kepadanya, "Bagaimana

engkau bisa mengetatruiku? Siapa yang memberitahumu bahwa aku

ini Nabi Bani Israil?" Khidhir menjawab, "Yaitu Dzat yang

memberitahumu tentang aku dan menunjukkanmu kepadaku."

Kemudian ia berkata, "Wahai Musa, engkau mempunyai fugas di
kalangan Bani Israil." Musa menjawab, "sesungguhnya Tuhanku

e3 Diriwayatkan oleh Al Buk*rari pada pembatrasan tentang Tafsir (3/154).
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telah mengutusku kepadamu unhrk mengikutimu dan belajar dari

ilmumu." Kemudian keduanya duduk dan berbincang-bincang, lalu

datanglah seekor bunurg besar yang kemudian membawa dengan

panrhnya dari air itu .. dst dikemukakan hadits ini sebagaimana yang

akan dikemukakan.

Firman Attah SwT, -6tQ. :; 11; l';.j "Lalu mereka

bertemu dengan seorang hamba di antara hamba'hamba Kami."

Menurut Jumhur dan berdasarkan hadits-hadits yang validea, batrwa

yang dimaksud dengan hamba di sini adalatr Ktridhir AS, namun ada

juga yang menyelisihnya, tapi pendapat itu tidak dianggap, karena ia

mengatakan, bahwa teman Musa itu bukanlah Khidhir, akan tetapi

orang alim lainnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Qusyairi,

ia berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa orang itu adalah seorang

hamba yang shalih." Namun yang benar, bahwa hamba tersebut

adalah Ktridhir, dan mengenai hal ini terdapat khabar dari Nabi SAW.

Mujatrid mengatakan, "Disebut Ktridhir, karena apabila ia

shalat, maka menjadi hijaulatres apaydngberada di sekitarnya."e6 At'

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hruairatr, ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda"

'it;;
'Disebut Khidhir, karena ia duduk di atas tanoh putih, lalu

tiba-tiba area yang berada di bawahrrya itu berubah meniadi

q tih. tafsir Ibnu Katsir (5/l7l).
e5 Pada naskah Arabnya disebutkan ikhdharra yang artinya menghijau. Jadi kata

Khidhir dikaitkan dengan kata tersebut atau berasal dari kata tersebut. (penj).
s Dicantumkan oleh An-Nuhas di dalam Ma'ani'nya, 4/266,Ibnu Athiyatr di

dalam Tafsirnya, 101424 dan Abu Hayan di dalam Al Bal-tr Al Muhith (61147).



ijaye1' .,,ss Ini hadits Shahih gharib.

Al Farwaft di sini berarti permukaan tanah, demikian yang

dikatakan oleh Al Khathabi dan yang lainnya. Menurut Jumhur,

Khidhir adalah seorang nabi. Ada juga yang mengatakan batrwa beliau

adalatr seorang hamba yang shalih namun bukan seorang nabi. Namun

ayat ini menunjukkan kenabian beliau, karena tindakan-tindakan yang

beliau lakukan berdasarkan ilmu batinnya hanya terjadi karena

*utyo.'e Lain dari itu, manusia tidak belajar ilmu dan tidak mengikuti

kecuali dari orang yang lebih tinggi darinya. Dan tentunya tidak boleh

ada manusia yang di atas nabi kecuali nabi juga.

Pendapat lain menyatakan, bahwa beliau adalatr malaikat,

dimana Musa diperintahkan Allatr untuk mengambil ilmu batin

darinya. Pendapat pertama lebih tepat. Wallahu a'lam.

Firma Allah SWT, (* i ''^g-, 'rifil; *Yorg telah Kami

berilran kepadanya rahmat dari sisi Kami." Rahmat di sini adalah

kenabian. Pendapat lain menyatakan, bahwa ratrmat ini adalatr

nikmat.roo l1b ffi e '^fr$ "Dan yang telah Kami ajarkan

lrepadanya ilmu dari sisi Kami." yaitu ilmu ghaib.

Ibnu Athiyatrlol mengatakan, "Ilmu Khidhir adalah ilmu

e' Ada yang mengatakan bahwa farwah adalatr sebidang tanah lembab yang
berumput, dan ada juga yang mengatatanbahwafarwah adalah sebidang tanah putih
yang tidak ada tanamannya. Malma kedua ini mengartikan perubahan menjadi hijau
itu adalah batrwa tanah tersebut yang tadinya tidak ada tanamannya tibatiba
ditumbuhi dengan rerumputan yang hijau sehingga tahtazzu tahtahu khadhraa'(area
di bawanya itu berubatr menjadi hijau). (dari keterangan Mausu'ah Al Hadits Asy-
Syarif, penj)

e8 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir (5/313 nomor
351), dan ia mengatakan, "lni hadits hasan shahih."

e Silakan periksa pendapat para ulama di dalam Tafsir At Fakhrurrazi (211150)
dan Al Bidayah wa An-Nihayah, (11299).

'* Lih. At Bahr Al Muhith (6n47).
r0r Lih. Al Muhanar Al Wajiz (l1l425).
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mengetahui hal-hal yang batin yang diwatryukan kepadanya dimana

hukum-hukum realitas tidak dapat menjangkau perbuatannya.

Sementara ilmu Musa adalah ilmu tentang hukum-hukum dan fatwa

berdasarkan realitas perkataan dan perbuatan manusia."

Firman Allah:

dclyEtlrU.i

J'6 @ 6-13 Lr| E bG 6 {F,f+, J1 e-,} :i, Jv
?2y.b 4,"ri )( &'4,3$ @ 9'; 6'eP j -i,

i 6 @ fi a rr*-{i 6g {ii',.6 t:lQ3atJ 6 GD

fuAs;rd,v ,#teg
'(Mnso berkata kepado Khidhirr'Bolehkah aku mengikutimu

sapayo kamu mengojarkon kepodaku ilma yang benar di

antara ilma-ilmuyang telah diaiorkon kepadamu?' Dio
menj aw ob r' S es ungg uhnya kamu sekali- kali tidak akan

sanggup sabar bersomo aku Dan bagaimano kamu dapat

sabor alos sesuatu, yang kamu belum mempunyai

pengetahuon yang cukup tentong hal itu?' Musa berkata,

'fnsya Allah kamu okon mendapati aku sebagai orang yang

sabar, dan aku tidak okan menentangmu dalam sesuatu

urasan pun.' Dia berkator'Jika kamu mengikutiku, maka

janganlah kamu menonyakan kepadaku tentang sesuatu opa

pufr, sompoi aku sendiri menerangkannya kepadatnu'."

(Qs. AI Kahfi [18]: 66-70)

Firman Allah swr, (*ti. *G ; & 3;\ Ji 6i,:i' J(t
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tlij *Muta berkata kepada Khidhir, 'Bolehkah aht mengihttimu

supaya lramu mengajarlwn l<epadaht ilmu yang benar di antara ilmu-

ilmu yang telah diajarkan kcpadamar?'." Mengenai ayat ini ada dua

masalah:

Pertama; Firman Allah swT, e$ JL &, fi JG "Musa

berlrata lrepada l(hidhir,' Bolehkah aht mengihttimu?'." Ini adalatr

pertanyaan/permintaan yang lembut dan halus namtrn mengandung

arti yang sangat dalam lagi beretika lutnr. Maknanya: Apakah engkau

rela dan tidak keberatan.lo2 Ungkapan ini sebagaimana redaksi yang

terdapat di dalam hadits:

*3 !r\t ,)* lt J?, ok W ,i;'ol'#.F
eu,F_

"Apa engkau bisa menur{ukkan kepadaku bagaimana

Rasulultatr SAW berwudhu?" Dan menurut sebagian

penakwilan, demikian juga makna firman Allah SWT, Jf
[3] 'b, i1U W Jfr d,1 .45 W "sanggupkah

Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kcpada kami?"

(Qs. Al Maa'idatr [5]: ll2), sebagaimana yang telah

dipaparkan di dalam suratr Al Maa'idatr.lo3

Kedua: Ayat ini menunjukkan, bahwa murid mengikuti guru

walaupun tingkatnya terpaut jauh, dan dalam kasus belajarnya Musa

kepada Khidhir tidak ada hal yang menunjukkan batrwa Khidhir lebih

mulia daripada Musa, karena adakalanya orang yang lebih mulia tidak

mengetatrui hal yang diketahui oleh orang yang tidak lebih mulia,

sebab kemuliaan itu adalah bagi yang dimuliakan Allah. Karena itu,

r02 Ini pendapat An-Nuhas dalam Ma' annnya (41267).
ro3 Lih. penafsiran ayat ll2 dari surah Al Maa'idah.
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walaupdn Khidhir seordng wali, namun Musa lebih mulia daripadanya

karena Musa adalatr seorang nabi, sebab nabi lebih mulia daripada

wali. Dan kalaupun Khidhir itu seorang nabi, maka Musa tetap lebih

mulia daripadanya karena kerasulannya. Wallahu a'lam.

Y\aa l1;;"yang benar" adalah naful (objek) kedua dari kata

kerja 'alaamani (mengajari 
"ku). 

Jti "berkata", maksudnya Khidhir,

9t; i; 'F i-iy"sesungguhnya kamu setrali-trali tidak apan

sanggup sabar bersama aht." Yakni, sesungguhnya kamu, wahai

Musa, tidak akan sanggup bersabar melihat apa yang (aku perbuat)

berdasarkan ilmuku. Karena realitas-realitas yang merupakan ilmumu

itu tidak mencakupnya. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap

kesalahan yang kamu lihat sementara kamu tidak mengetahui segi

hikmah di dalamnya dan tidak pula cara yang tepat. Itulah makna

firman-Ny at f,.L .*" Si i ( & # 3$ "Dan bagaimana kamu

dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan

yang cuhtp tentang hal itu?" Sebab para nabi tidak membenarkan

kemungkaran, dan mereka tidak boleh membenarkannya. Maksudnya,

kamu tidak akan tahan untuk berdiam diri berdasarkan kebiasaan dan

hukummu.lm

Manshubnya kata f,., lprngrtahuan) karena sebagai tamyiz

yang dinukil dartfa'fl. Ada juga yang mengatakan batrwa manshubnya

itu karena sebagai mashdar yang sesuai maknanya, sebab kalimat: i
Lj pau^ mempunyai [pengetahuanJ yang cuhtp) artinya adala]r

belum mengetahui. Jadi seolah-olah ia berkata, "Kamu belum

mengetatruinya." Demikian pendapat yang diisyaratkan oleh Mujahid.

Sementara yang telah mengetatrui perkara-perkara itu adalah juga

til Ini perkataan An-Nuhas di dalam Ma'ani Al Qar'an. Sementara Az-Zuyaj
mengatakan di dalam Ma'ani-nya (3/301), "Yakni: bagaimana kamu bisa bersabar

terhadap hal yang secara latrir adalah mungkar, sementara para nabi dan orang-orang

shalih tidak akan bersabar terhadap kemungkaran yang mereka lihat?'"
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mengetahui hal-hat yang tersembunyi serta hal-hat yang dicobakan.

Firman Allah swr, 69':fi; ia ol-g3vi 3E "Muto

berlata,'Insya Allah kamu akan mendapati aht sebagai orang yang

sabar'. " Maksudnya,Insya Altahaku akan bersabar.Io5

fi a -rA 
-{j "Do, atu tidak akan menentangmu dalam

sesuatu urusan pun." Maksudnya, aku telah membulatkan tekadku

untuk memattrhimu. Ada perbedaan pendapat mengenai pengecualian

tersebut [dengan ucapan Insya Allah), apakah itu mencakup kalimat:

fi a *e-*i"Oo, atat tidak alran menentangmu dalam sesuatu

urusan pufl," atau tidak? Suatu pendapat menyatakan: Ifu

mencakupnya, seperti halnya Firman-Nya: Gf 'ni 6*91i3
oH$ig *La*-laki dan perempuan yang banyak menyebut

(nama) Allah..." (Qs.Al Ahzaab [33]: 35).

Adapun pengecualian terhadap kalimat: fft a t A-{j "Don

aht tidak akan menentangmu dolam sesuatu urusan PUfl", adalatt

ternyata Musa menyangkal dan mempertanyakan. 
106

Para ulama kami (madzhab Maliki) mengatakan, bahwa itu

r05 Abu Hayyan mengatakan di dalam Al Balzr (6/148), "... Dipadukannya

ungkapan 'sabar' dengan 'kehendak Allatr' adalah berdasarkan pengetahuannya

tentang berat dan sulitnya perkara yang dihadapi. Sebab ia tidak akan dapat b"2Y
kecuali terhadap hal yang dapat disangkal tatkala melihatnya. Kalimat: .e7al )-e

(dan aht tidak akon menentang\ kemungkinan sebagai 'athaf pada kalimat: $6
(sebagai orangyang sabu),yakni: sebagai orang yang sabar yang tidak menentang'

Maka kalimat itu pada posisi naslaD karena sebagai 'athf fr'l kepada isrz. Karena

maknanya adalah seperti kalimat: '#j gtL "r*g mengembanglun dan

mengatuplran scyapnya)'(Qs. Al Mulk [67]: l9), yakni: ?byt (dan mengatupkan

sayapnya). Bisa juga kata itu di-'athaf-kankepada O3;' "'lcamu akon mendapati

a,tz" sehingga tidak ada posisinya di dalam i'rab dan secara makna tidak terikat

densan makna kehendak.i* Ab, Hayyan mengemukakan serupa itu di dalam Al Battr (6/148), dari Al

Qusyairi.
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berasal dari Musa sendiri, karena kesabaran merupakan perkara

tersendiri, dan ia tidak mengetatrui bagaimana kondisinya terkait

dengan hal itu. Adapun penafian kemaksiatan adalah pasti ada

padanya saat itu, sehingga pengecualian itu menafikan tekadnya

tersebut. Bisa juga dibedakan antara keduanya, yaitu batrwa kesabaran

bukanlatr perkara yang diupayakan oleh kita sendiri, ini berbeda

dengan melakukan atau meninggalkan kemaksiatan, karena semua ini

merupakan upaya kita sendiri. Wallahu a'lam.

Firman Allah swr, fuAV o;1;" Sfit6 #i 99''JV
tf> A 6 "Dio berknta, 'Jika kamu mengihttiht, maka ianganlah

kamu menanyakan kcpadaht tentang sesuatu apa pun, sampai aht

sendiri menerangknnnya ftepadamtu'." Yakni sampai aku sendiri yang

menjelaskannya kepadamu. Ini ungkapan dari Ktridhir sebagai aturan

dan ketentuan agar bisa tetap bersama-sama. Seandainya Musa bisa

bersabar dan berdisiplin (memenutri aturan itu), tentulatr ia akan

banyak melihat keanehan, namun ternyata Musa banyak menyangkal

(tindakan Khidhir), maka perpisahan pun terjadi.

Firman Allah:

\1iA 6Aq{; i6W;l41i acg, \i\-w 6L;6

$;,{F i fiLiit lt rc@ fl eJ" e4 A
@ fz "j a,93 {; i-'; q J.+${ i6 G}

"Maka berjalanloh keduanya, hingga tatkalo keduanya

menaiki perahu lalu Khidhir melobanginya, Musa berkata,

'Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu

rne n en g g e lam kan p en ump an gny o? S e s un g g u h ny a kam u t e I ah
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berbuot sesuatu kesolahan yang besor., Dio (Khidhir) berkata,

' Bukankah aku telah berkatar,sesungguhnya kamu
sekali-kali tidak akan sabar bersoma dengan oku., Musa

berkatar'fangonloh kamu menghakum aku kareno
kelupaanku don janganlah komu membebani aku dengan

s uotu kes ulitan dalam urusonku, .r,
(Qs. AI Kahfi [18]: 71-73)

Firman Allah swr, 6;1*1i OEr 6y#65fr ,,Maka

berjalanlah keduanya, hingga tatkala lreduanya menaiki perahu lalu
Khidhir melobanginya." Mengenu ayatini ada dua masalah:

Pertama: Disebutkan di dalam Shahih Muslim dar,Al Bukhari:

ol'ir:iK ,!^,rr'-'-:i ,-At J*L * ttW- Ab:tr

eq) at ), *'irt:;t".,.iir,Jii ,i)*J-
*tr /jf iLi Ai 4tr'ol*.'n *'
Jt -:* ,)'; *r6k i;'; ,;;li Jvt ,gsfiu;

$1,51 i'6 @ gl,#iL $ 
^inf 

|ilA.W,rt'#

"jAE$ {;L4'qa}rti'iJ6 @ W',n'Fi 4I
.t3

"Lalu lrcduarrya berjalan di tepi laut, kemudian sebuah perahu

lewat dan mereka berbicara kcpada para av,abtya agar

membqwa mereka. Ternyata mereka mengenal Khidhir
sehingga mereka pun membawanya tanpa ongla* Setelah

lr.eduanya menailci perahu, Musa tidak sempat bertindak

lrecuali Khidhir telah melepaskan solah satu kayu perahu di
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bagian depan. Maka Musa pun berkata kcpadanya, 'Orang-

orang itu telah membmva kita tanpa ongkos, namun engkau

malah sengaja melobanginya untuk menenggelamltan para

penumpangnyo. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu

lrcsalahan yang besar.' I(hidhir berkata,'Bukankah aht teloh

berlrata,'sesungguhnya kamu sekali'lcali tidak akan sabar

bersama dengan aht.o Musa berlrata, 'Janganlah kamu

menghuhtm aht karena kclupaanht dan ianganlah kamu

membebani aht dengan suatu lresulitan dalam urusanht'."

Selanjutrya Rasulullah SAW mengatakan,

"Yang pertama itu adalah kelupaan dari Musa." Beliau pun

melanjutkan,
. .. a a

;lw,i:i Ht C.';:t *t ); J, e; :fu iY",
,a'

ti;'ua;l 
":y!l' *i*t *6:';it{

.-)t,ii)r;;lt
"Kemudian datanglah seekor burung, lalu hinggap di ujung

perahu, kemudian mematuk di air laut dengan sekali patukan,

malra Khidhir pun berkata,'Ilmuht dan ilmumu dibandingkan

dengan ilmu Allah tidak lebih dari air yang dihtrangi oleh

burung itu dari laut ini'."t07

Para ulama kami (madzhab Maliki) mengatakan, bahwa fuarf

as-sa/iinah adalah ujung perahu. Harf twtli syai'adalah ujung segala

r07 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembatrasan tentang Tafsir, Muslim pada

pembahasan tentang Keutamaan, bab: Di Antara Keutamaan-Keutamaan Khidhir AS
(411849), ArTirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir, dan Ahmad di dalam l/
Musnad (5/ll8).

.tlt;,;; a J:\iUs)
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sesuatu. Contoh kalimat: fuarf al jabal, artinya puncak gunung. Yang

dimaksud dengar al 'ilm (ilm'u) di sini adalah al ma'luum (yang

diketatrui), sebagaimana pada ayat: .yL G *, SJ";, $j "don

merelro tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah" (Qs. Al Baqaratr

l2l: 255), artinya: dari apa yang diketahui Allah. Ungkapan yang

dikemukakan oleh Khidhir ini merupakan perumpamaan yang

maknanya: Pengetahuanku dan pengetahuanmu tidak ada artinya

dibandingkan dengan ilmu Allah, sebagaimana air yang diambil oleh

burung itu dari laut ini karena tidak ada penganrhnya terhadap air laut

itu. Khidhir memberikan perumpamaan ini kepada Musa dengan air

laut adalatr karena hal itu yang sering kita saksikan. Penyebutan lafadz

"kurang" di sini dimaksudkan sebagai perumpamaan dan untuk

memahamkan, karena sebenamya tidak ada kekurangan pada ilmu

Allah dan tidak ada batas pengetatruan-Nyu.'ot

Al Bukhari telatr menjelaskan maknanya dengan mengatakan,

"Demi Allah, ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah hanya seperti

(air) yang diambil oleh panrtr bunmg ini dari (air) laut."

Disebutkan di dalam pembatrasan tafsir dari Abu Al Aliyah,

"Tidak ada yang melihat Ktridhir ketika melobangi perahu itu selain

Musa. Beliau adalah seorang hamba yang tidak terlihat oleh mata

kecuali oleh orang yang dikehendaki Allah untuk diperlihatkan

kepadanya. Seandainya orang-orang itu (para penumpang perahu)

melihatnya, tentu mereka akan mencegahnya."

Ada juga yang mengatakan, batrwa ketika para penumpang

peratru turun ke sebuatr pulau, Khidhir menyelinap lalu melobangi

perahu. Ibnu Abbas mengatakan, "Ketika Khidhir melobangi perahu,

Musa bersembunyi di suattr sudut, lalu ia bergumam di dalam hatinya,

'ot Lih. Al Muhorro Al Wajiz (l0l42S).
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'Aku tidak lagi akan menyertrai orang ini. Aku ini di kalangan Bani

Israil membacakan Kitabullah kepada mereka pagi dan malam

sehingga mereka mematuhiku.' Lalu Khidhir berkata kepadanya, 'Hd
Musa, maukah engkau aku ceritakan kepadamu apa yang engkau

bisikkan di dalam hatimu?' Musa menjawab, 'Ya.' Lalu Khidhir

mengatakan demikian, demikian. Musa pun menimpali, 'Benar'." Ini

diceritakan oleh Ats-Tsa'labi di dalam ktt^b Al 'Arais.

Kedua: Dilobanginya perahu itu menunjukkan, batrwa seorang

wali boleh mengurangi harta anak yatim bila ia memandang

kemaslatratan. Misalnya karena mengkhawatirkan keuntungannya

menimbulkan kedraliman sehingga dikurangi sebagiannya. Abu

Yusuf mengatakan, "seorang wali boleh meminta penguasa unttrk

mengatur sebagian harta anak yatim dengan sebagian lairmya."

Hamzah dan Al Kisa'i membacany a: Of,,t@ dengan yo' 6rl,
dengan rafa'sebagatfa'it dari kata ii.2li. Berdasarkan qira'atr jama'ah,

maka lay pada kalimat it;lt aaaatr lam ma'al, seperti pada ayat:

V:t fi ;i) 6j4).iYrng akibatnya dia menjadi musuh dan

lresedihan bagt merelca." (Qs. Al Qashash [28]: 8), sedangkan

berdasarkan qira'atr Hamzah sebagai lam kay. Di sini tidak

dinngkapkan dengan kata ,f P. (sehingga engkau bisa

menenggelamkanku), karena saat itu yang lebih dominan adalatr rasa

kasihan terhadap mereka (para penumpang peratru) dan menjaga hak

mereka. Makna frlaaaan aneh.lro Demikian yang dikatakan oleh Al

Qutabi.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah

to qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah, 101427 dan Abu Hayan (6/149). Ini
termasuk qira'ah yang mutawatir. Silakan Ll[l,.. Taqrib An-Nasyr, h. 137.

rro Al Mawardi. Loc. Cit.
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mungkar.llr Demikian yang dikatakan oleh Mujatrid. Sementara Abu

Ubaidatrll2 mengatakan, "Al Imr adalah kesalatran yang besar." Lalu

ia menyenandungkan syair:

"Para teman itu telah mendapati dariht kemungkaran

yaitu kcsalahan yang sangat besar."rrt3

Al Akhfasy mengatakan, "Dikatakan amara-amarahu-

ya'maru-amran apabila menjadi keras. Bentuk ismrrya adalah al
irnr."l14

Firman Allah SwT, -\'; q J*$, i *M^o berkata,

'Janganlah lamu menghulatrn aht karena kelupaanht'. " Ada dua

pendapat mengenai maknanya. Pertama: Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa ia berkata, "Ini termasuk alasan-alasan dalam

perkataan."rr' Kedua: Batrwa ini merupakan permintaan maaf dari

Musa. Ini menunjukkan bahwa lupa tidak mengharuskan hukuman,

dan tidak termasuk cakupan taklif serta tidak terkait dengan hukum

talak ataupun lainnya Mengenai hal ini sudah dipaparkan. Seandainya

Musa lupa lagi pada kali yang kedua, tentu diterima udzurnya.

rrr lbid.
rr2 Silakan merujuk Majaz Al Qttr'anlraryanya(11409).
rr3 Syahidnya terdapat di dalam At-Lisan, Ash-Shihhah danAt-Taj (enti amara),

serta Tafsir Ath-Thabri (15/169), Tafsir AI Mawardi Q1496), Majaz Al Qur'an
(11409) dan Fath Al Qadir (31427).

t r{ Silakan merujuk,{sft-S} ihhah karya Al Jauhari Ql 581).
Its Disebutkan oleh Ath-Thabari di dalarn Jam' Al Bayan, l5tl84 dan Al

Mawardi di dalam Tafsn Q/a9T.

f-Af'Lir1;^+r; # ,iirjtri 'en
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Firman Allah:

@r
"Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkalo keduonya

berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhir membunuhnya,

Masa berkatar'Mengapa kamu membunuh iiwa yang bersih,

bukan karena dia membunuh orong lain? Sesungguhnyo

kamu telah melakukan suatu yang mungkar.' Khidhir berkata,

'Bukanhah sudah kukatukan kepadamu, bahwa sesungguhnya

kama tidak akan dapat sabar bersomaka?' Muso berkata,

'fika aku berlanya kepadamu tentong sesuatu sesudah (kali)

ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu,

sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur

padoku'."

(Qs. At Kahfi ll\z 7a-76)

Firman Allah swr, ,'{iii 6n q $ G uirhli "Matra

berjalanlah lceduanya; hingga tatlala lrcduanya beriumpa dengan

seorang anah malca l(hidhir membunuhn))a." Disebutkan di dalam

riwayat Al Bukhari: Ya'la mengatakan, "Sa'id mengatakan, 'Ia

mendapati anak-anak yang tengah bermain, lalu ia mengambil seorang

anak yang kafir, lalu membaringkanny4 kemudian menyembelihnya

dengan pisau. *I ,*'4 15. iiit J(; 'Muru berkata, 'Mengapa

cX ot At,'i W yi e';. $' & ;i{Y rLiri
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lramu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh

orong lain?'Mengapa engkau lakukan itu terhadap anak yang belum

berdosa?'."116

Disebutkan di dalam Ash-Shahihain dan Shahih At-Tirmidzi:

';i.l \1.,yilt,* gry- 6 $,-o*lr i G" ";
'^A:itt 

:y,. t"L iAt bG 94,'{'3- 6,i ;r,sr
t 54'rt$ ,A'$Ciii;l ,;;liivt,:oiu; o."i

,Jv .# {;e# j,fiVi,fi Sijf @ 63

6 rrL:i's",*tiifi,r;sx. $t'& iliy,iljrii . Jrli ;
,.;

'j,Js

"Kemudian keduanya kcluar dari perahu itu. Tatkala

lreduanya berjalan di tepi laut, tiba+iba Khidhir melihat

seorang anak yang tengah bermain dengan anak-anak lainnya,

lalu Khidhir menarik kepala anak tersebut dengan tangannya,

lalu memelintirnya dengan tangannya sehingga

membunuhnya, makn Musa berkata kcpadanya, 'Mengapa

lramu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia

membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan

suatu yang mungkar.' Khidhir berkata, 'Bukankah sudah

htkatakan kcpadamu, balwa sesungguhnya lamu tidak akan

dapat sabar bersamaht?'.' Lalu ia mengatakilltT, 'Ini lebih

tt6 Lima ta'mal bi at ftanats (mengapa engkau lahrkan itu terhadap analc yang
belum berdosa), maksudnya: batrwa anak itu belum baligh dan belum berlaku
pencatatan amal sehingga tidak dituliskan dosa atasnya. Al hanats artinya dosa.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/154).

rr7 Yaitu SuSan bin Uyainatr, salatr seorang perawi hadits ini.

t.1J.il oJ.a_2
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berat dari yang pertama.' Musa berkata,'Jika alw bertanya

lrcpodamu tentang sesuatu sesudah (lali) ini, maka janganlah

lramu memperb olehkan alat menyer t aimu, s e s ungguhnya kamu

sudah cuhry memberilran udzur padaht'."r18 Riwayat ini dari

lafa^Al Bukhari.

Di dalam pembatrasan Tafsir disebutkan, bahwa Khidhir

melewati anak-anak yang tengah bermain, lalu ia menarik seorang

anak dengan tangannya, tidak ada seorang pun yang lebih tampan dari

anak itu di antara anak-anak tersebut. Lalu Khidhir mengambil batu

kemudian memukulkannya ke kepala si anak hingga menjatuhkannya

dan membunuhnya.lle Abu Al Aliyah mengatakan, "Tidak ada yang

melihatnya selain Musa. Seandainya mereka melihatnya, tentulah

mereka akan menghalanginya melakukan itu terhadap anak tersebut."

Menurut saya (Al Qurthubi): Tidak ada perbedaan mengenai

ketiga kondisi ini, sehingga kemwrgkinannya, batrwa menjatuhkannya

pertama kali adalah dengan batu, kemudian merebatrkanny4 lalu

menyembelihnya, lalu memutuskan kepalanya. Wallahu a'lam

bagaimana yang sebenarnya terjadi. Cukup bagi Anda apa yang

dikemukakan di dalam Ash-Shahih.

Jumhur membacany u,'1S t ),"0 disertai al if, Sementarapara ahli

qira'alr Kufah dan Ibnu Amir membacanya: 'T), ,*ra alif dan

mentasydidkmt ya'. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya sama.

Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i.r2l Sementara Tsa'lab

rrE Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, Muslim pada
pembahasan tentang Keutamaan dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir.

rre lni disebutkan oleh Ath-Thabari (15/185) dan Ibnu Athiyah (l)l429).
r20 Ini termasuk qira'ah mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di dalam

Taqrib An-Nasyr, h. 137.
r2r Pendapat ini didulnrng oleh Ibnu Athiyatr (l}l429).Ia mengatakan, "Ada juga

yang berpendapat dengan berbeda-beda namun menjadi tidak jelas."
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mengatakan, bahwa makna az-zakfryaft lebih mendalam.

Abu Amr mengatakan, "Az-Zaakiyah adalatr yang belum

berdosa, sedangkan az-zakiyyah adalah yang telatr berdosa kemudian

bertaubat."

Firman Allah SWT, CiL"rrorong anaE'. Para ulama berbeda

pendapat mengenai anak tersebut, apakah anak itu sudah baligh

ataukatr belum?

Al Kalbi mengatakan, "Anak tersebut sudah baligh.l22 Ia

tengatr berada di antara dua negeri, dimana ayatrrya termasuk pemuka

salatr satu negeri ifu, sementara ibunya termasuk pemuka negeri

lairurya. Lalu Khidhir menangkap anak itu dan membantingnya serta

memelintir kepalanya dari tubuhnya Nama anak itu adalah Syam'un."

Adh-Dhahhak mengatalcan, "(Nama anak ittr adalatr) Haisun."

Wahb mengatakan, "Naota ayahnya adalah Salas, sedangkan

narna ibunya Rahma."

As-Suhaili menceritakan, bahwa nama ayaturya adalah Kazir

dan nama ibunya adalah Satrwa.

Jumhur mengatakan, bahwa anak itu belum baligh,l23 karena

itulah Musa mengatakan 'zaaHyah' belum berdosa. Ini adalah lafaz};.

yang cocok untuk ghulaam (anak kecil yang belum baligh), karena

kata ghulaam di kalangan rijaal ftaum laki-laki) mengandung maksud

yang belum baligh. Ini lawannya kata jaariyaft di kalangan nisaa'

ftaum wanita). Khidhir membtrnuh anak itu tatkala mengetahui

ratrasianya, yaitu bahwa si anak bertabiat kafir sebagaimana yang

dikemukakan di dalam hadits Shahih. Sebab bila si anak itu dewasa,

rz Silakan Lih. Al Muharro Al Wajiz (101429), At Bahr Al Muhith (6/150) dan
An-Nukat wa Al 'Uyun karya Al Mawardi Q1497).

t23 lbid.
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maka karena kekufisannya ia akan membunuh kedua oftmg tuanya.

Membunuh anak kecil tidaklah mustahil bila memang Allah

memerintatrkannya untuk itu, karena Allah Ta'ala adalatr yang

melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan Matra Kuasa atas apa yang

dikehendaki-Nya.

Di dalam kitab Al 'Arais disebutkan: "Sesungguhnya ketika

Musa mengatakan kepada Khidhir, 't$ 15' fiii'tt't ngapa kamu

membunuh jiwa yang bersih..', Khidhir maratr dan mencopot bahu

kiri si anak serta merobek daging darinya. Ternyata di dalam tulang

batru itu tertulis kafir tidak beriman kepada Allah selamanya."

Kalangan yang berpendapat dengan pendapat pertama

berdalih, bahwa orang Arab menggunakan kata ghulaam terhadap

anak muda (pemuda), seperti ungkapan Laila Al Akhiliyah:

tlti, nat'7 tiyi>a Arrtlt )d, ,fi V t^ti3

"Ia telah sembuh dari penyakit bonis yang dideritanya

lrarena jasa pemuda yang senantiasa menyiramlcan oir dari parit

itu."l24

Shafirran juga mengatakan kepada Hassan,

,;Y'?;'j;it'qt;t '*
"Kau arahlran mata pedang kepadaht, padahal sesungguhnya aht

hanyalah seorang pemuda. Bila aht diserang, maka aht bukanlah

seorang Wnyair."r2s

t'o Bait syair ini dari untaian bait-bait syair yang diungkapkannya untuk memuji
Al Hajjaj bin Yusuf. lni terdapat di dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (2/497), Al
Muharrar Al Wajiz (101429), dan Al Bahr Al lrtuhith (61150).

t" Bait syair ini diungkapkan oleh Shafuan terhadap Hassan bin Tsabit RA,

karena Hassan telah mengucapkan syair yang mengandung serangan terhadap
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Di dalam riwayat disebutkan, bahwa anak ini melakukan

kerusakan di muka bumi, namun ia bersumpah kepada kedua orang

tuanya batrwa ia tidak melakukannya, maka kedua orang tuanya juga

bersumpatr atas sumpah anaknya itu dan melindunginya dari orang-

orang yang menuntutrya. Mereka mengatakan, bahwa ucapan Musa,

" r# i*"{t"to" karena dia membunuh orang lain)- menunjukkan

bahwa seandainya ia dibuntrtr karena membunuh orang lain, tentu hal

itu tidak menjadi masalatr. Ini mengindikasikan bahwa si anak sudatr

besar. Jika tidak demikian, maka kalau ia belum bdigh, tidak

dihanrskan dibuntrh bita ia membunuh orang l^irr.t26 Karena bolehnya

dibunuh itu adalatr karena ia telatr baligh dan melakukan kemaksiatan.

Ibnu Abbas mengatakan, "Anak itu adalatt seorang pemuda

yang melakukan perampokan."

Ibnu Jubair berpendapat, bahwa anak itu sudatr memasuki usia

taklif berdasarkan qira'atr Ubai dan Ibnu Abbas, ,:j€ irr33 i$lr C'ii

i;ln i7l o'62 @an adapun anak itu, maka ia adalatr seorang kafir
sedangkan kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin).I27

Karakter kufur dan iman merupakan sifat-sifat golongan yang

mukallaf, dan ini tidak disandangkan kepada orang yang belum

mukallaf kecuali berdasarkan hukum mengikutkan kepada kedua

orang tuanya. Kedua orang tua si anak dinyatakan oleh nash sebagai

orang-orang yang beriman, maka tidak tepat bila menyandangkan

kekufuran kepada si anak kecuali bila si anak sudah baligh, karena

setelatr usia baligh ia mempunyai identitas tersendiri. Kata ghulaam

Shafuan dan orang-orang Arab dari kalangan Bani Mudhar yang memeluk Islam.
Tentang bait-bait syair ini beserta kisahnya dikemukakan oleh Ibnu Hisyam di
dalam .,{s-Sir ah An-N ab mtiyah.

r2t Lih. Al Muhorar Al lTajiz (lO/429).
r27 Ini termasuk qira'atr yang janggal. Qira'atr ini disebutkan juga oleh Ath-

Thabari (16/3) dan An-Nuhas (41277).
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berasal dari kata ightitaam yang berarti kuatnya syahwat.

Firman Allah SWT, f,3 "mungkar". Orang-orang berbeda

pendapat, manakah mengandung arti lebih mendalam, l)yatau S3l
Segolongan dari mereka mengatakan, "Id adalah pembunutran yang

nyat4 sedangkan yang itu tyakni yang menggunakan k*a l)\ adalah

(pembunuhan) yang berproses [tidak secara langsung], maka f.3
lebih mendalam."l28

Golongan lainnya mengatakan, "Ini adalah satu pembunuhan,

sedangkan itu adalah pembunuhan serombongan orang, maka f)y
lebih mendalam."

Ibnu Athiyatrl2e mengatakan, "Menurutku, keduanya

mengandung kedua makna tersebut. Kata f,-ylebih buruk dilihat dari

segi kejadian besar yang akan terjadi, sementara Uata f.3 adalatr jelas

kerusakannya, karena fhktor yang dibenci telatr terjadi, sementara

yang ini sudah nyata."

Firman Allah swT, ,*{3 {i Ur'.tX. fE t ,!i{U bl"Musa

berlrato,'Jika alru bertanya kcpadamu tentang sesuatu sesudah (l@li)

ini, malca janganlah ftamu memperbolehftan aht menyertaimu'." fui

adalah syarat dan sekaligus kelaziman, sementara kaum muslimin

harus memenutri persyaratan yang mereka tetapkan, dan syarat yang

paling utama untuk dipenuhi yang ditetapkan oleh para nabi dan

diberlakukan terhadap sesama nabi.

Firman Allah SwT, 6L;i; u.L* i"srrungguhnya kamu

sudah culatp memberikan udzur padahi', mengnjgkkan bafuwa

berlakunya udzur secara mutlak hanya satu kali, dan berlaktnya

hujjatr untuk memutuskan adalah pada kali yang kedua, demikian

t28 Pendapat ini dipilih oleh An-Nuhas di dalam Ma'ani-nya(41271).
r2e Lih. Al Muharrar Al waiiz (10/430).
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yang dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi.l3o

Sementara Ibnu Athiyatrl3l mengatakan, "Kisatr ini juga

menyerupai pokok batasan-batasan waktu dalam hukum yang

kesemuanya ada tigao dan masa penyemaian yang juga ada tiga.

Silakan dicermati."

Firman Allah SWT, ,*-{3 fii *Moko janganlah kamu

memperbolehlcan aht menyertaimu" demikian qira'ahnya Jumhur,

artinya: mengikutkan aku.

Sementara Al A'raj membacanya: ,fr&f (menyertakanku)I32

deryan fathah pada /a' dan Da', serta tasydid pada nun. lni dibaca juga

,# (menyertaiku)tr: yang artinya mengikutiku. Ya'qub
membacanVa: g*.Jt (membawaku)l3a dengan dhammahpada ra' dan

lrasrahpadaha'.Ini diriwayatkan juga oleh Satrl dari Abu Amr.

Al Kisa'i mengatakan, "Maknanya adalatr: janganlatr engkau

membiarkanku menyertaimu. "
,o, . t1
5L g-,1 U Lr\ 'i "srrrrggrhnya kamu sudah cuhry

memberikan udzur padaht." Maksudnya, kamu mencapai puncak

memberikan udzur kepadaku dalam membiarkanku menyertaimu.

Jumhur membacanya: & * dengan dhammah pada dal,

hanya saja Nafi' dan Ashim tidak mentasydidkai nun,t3s jadi hanya

berupa Lil y*g bersambung dengan ya' mutakallirz, seperti halnya

pada kata u.# 6uaakku) aan gi, (kudaku) yang meng kasrahl,arr

huruf yang sebelumya'sebagaimana pada kalimat tadi.

r3o Silakan meruj*Ahkam Al Qur'ankaryanya (3/1246),
r3r Silakan meruj*AI Muharrar Al Wajii (10/430).
"'Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (10/430) dan Abu Hayan (6/15l).
r33 lbid.
'30 lbid.
"5 qira'ah yang meringankan nuun termasuk qira'ah mutawatir. Qira'ah ini

disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di dalam Taqrib An-Nasyr, h. 137.
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Abu Bakar meriwayatkan dari Ashim qira'ah:

fathah pada lam, suhn pada dal dan mering arkan nun.

Diriwayatkan juga dari Ashim

dhammah pada laam dan suhtn pada daal.

Mujatrid mengatakan, "Ini salah."l38

Abu Ali mengatakan, "Munculnya penilaian salah ini

tampaknya dari segi periwayatan, karena berdasarkan kiasan bahasa

Arab, qira'atr itu benar."

Jumhur membacanya, 5S. tru membacany ur tirb."'

Sementara Ad-Dani meriwayatkan dari Abiya dari Nabi SAW:

arlb,'oo dengan kas hrah pada raa', dan setelatury a ada ya' .

Masalah: Ath-Thabari berdalih, *Adalah Rasulullah SAW,

apabila beliau mendoakan seseorang, beliau memulai dengan dirinya

sendiri. Suatu hari beliau mengucapkan,

,sfj q*w &
,.,

.lrJe

tr qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (10/430) dan Abu Hayan (6/15l).
Ini termasuk qira'atr yang muta\ilatir. Lih. Taqrib An'Nasyr, h. 137.

r37 Demikian yang tercantum di dalam Al Muharrm Al Waiiz (10/430).

Sedangkan yang tercantum di dalam Tafsir Ath-Thabari (15/185), bahwa men-

dhammah-kanlam adalahkarena isymam, bukan karena dhammah yang sebenarnya.

Teks yang dicantumkan mengenai ini sebagai berikut: Sebagian atrli qira'ah Kufah
membacanya dengan isymam pada lam dengan dhammah, mensuhtnkan dal dan

meringankan nzzn.
r38 Perkataan Mujatrid (ini salah) dikemukakan oleh Abu Hayan (6/15l) setelah

mencantumkan qira'ah Ashim (gi:tJ) dengan fathah pada laam, suhn pada daal.

Disebutkan juga oleh Ibnu Athiyah setelah mencantumkan qira'atr dengan dhammah
padalaam. Lalu diikuti oleh Al Qurthubi.

r3e qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (10/431), Abu Hayan (6/151) dan

Asy-Syaukani (31428).

'* Ibid.

*/:i,"'dengan

k'; ,;:; ,rb3tlL !,t';3,
a. LIi 'i |*13 >v,JG'^Y{)
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'Semoga rahmat Allah dilimpahkan lcepada kita dan lrepada

Musa. Seandainya saja ia bersabar terhadap sahabatnyo,

tentu ia akan melihat banyak keajaiban, ,tamun ia
mengatakan, 'maka janganlah lramu memperbolehkan aht
menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan

udzur padaht'."r4r

Sedangkan yang terdapat dalam Shahih Muslim: Rasulullah

SAW bersabda,

'ry i-;it 6?j ,y* tf U ,;;, ,),3 qL ht e;,
.|*i*itt 6?j'* j, ,i;Yi +v'u'ibf

"semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada't r* a*'kcpada
Musa. Seandainya saja ia tidak tergesa-gesa, tentu ia akan

melihat banyak keajaiban, namun ia sudah terlanjur malu

terhadap sahabatnya. Seandainya saja ia bersabar terhadap

sahabatnya, tentu ia akan melihat banyak kcajaiban,"

Dan apabila beliau menyebutkan salatr seorang nabi, beliau
memulai dengan dirinya: "semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada

kita dan lrepada saudaralat, demikian."t42 Disebutkan di dalam

riwayat Al Bukhari dari Nabi SAW, beliau bersabda,

.?;t uqL'd e';.';61 ,;-;?rt;1i
"Sr*igo ,**o, Allah dilimpahtran tnprao Musa Sungguh

lrami sangat ingin seandainya Musa bersabar, sehingga ia

lot Hadits semakna diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang
Keutamaan, bab: Di Antara Keutamaan Khidhir AS (4/1851). Ath-Thabari
mencantumkannya di dalam Jami' Al Bayan ( I 5/l 86).

'n' Diriwayaikan oleh Muslim paaa pemUanasan tentang Keutamaan, bab: Di
Antara Keutamaan Khidhir AS (4/1851). Dalam riwayat Abu Daud dicantumkan
pada pembahasan tentang Huruf.
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mengisahkan cerita keduanya kcpoda bita."r43

Makna dzamamah, dengan dzaal bertitik danberfathah adalah

mudzammah, denganfathah pada dzaal ataupun kasrah (mudzimmah),

yaitu segan dan malu karena kehormatan tersebut. Dikatakan:

akhadzatnii minla mudzammah atau mudzimmah atau dzamaamah

(aku merasa malu terhadapmu). Jadi seolah-olatr Musa merasa malu

karena terulangnya penyelisihannya di samping penilaian buruk dari

dirinya sendiri terhadap pengingkaran penyelisihan.

Firman AIIah:

Vtyry- n \jfi 61'ff ti ;i {,1 ,,l,1qfift1s* tiJ",6

L'i$ aq tr ie kiu;i;-;\ ij-lr+ql.c.}
i Y *t\,,:$u$,*. 3u:SJ 6 @ 6 

^l;@lEr4;g*
"Maka keduanyo berjolon; hingga totkala keduanya sampai

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mou
menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam
negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, moka Khidhir
menegakkan dinding itu, Muso berkatar'likalau kamu mou,
niscaya kamu mengambil upah untuk itu.' Khidhir berkata,

'Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; Aku akan
me m b e rit a h u k an kep adam u t uj aan p er b uatan-p er b uat an y an g

ra3 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Para Nabi, bab:
Hadits Khidhir bersdama Musa AS Qn4T.
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kamu tidak dapat sobar terhadapnyor.r,

(Qs. Al Kahfi [18]: 77-78)

Mengenai ayat ini dibahas tiga belas masalah:

Pertama: Firman Atlah SWT, -t3 j{lTJ TtLV,,Hingga
tatlrala lreduanya sampai lccpada penduduk suatu negeri" Disebutkan
di dalam Shahih Muslim dari Ubai bin Ka'b dari Nabi SAW:

t# ( \;';fi- n \5y wt-rztdj;i r .,J6;Jt e tivi ca,

:yr pr 'ju ,l,Jsv ,Jrt ;i6,;{;-6 S}-it+ A
a4 tr ,6;U li s*;'ro'i;f ii ,;; 'i jG

is ju *_rV,!i$Y',F i r,*u,4y'*;,#.ivsJ6 @ # r* ai$
,;";7s li ,*) qt; br ,,t* ir Jy, ;u
F)v,b\qYWq.eV
;.1?rt ?'J ,L'. ib 1'r L.^o

ti.irt .l J;'itt.fi:,r*
.?ft| qqo'rd e',* ok ,fr ',i,s

*(Yaitu) negeri yang (para pendudubtya) pelit, kcmudian

lrcduanya mendatangi sejumlah htmpulan orang, lalu mereka

minta dijamu kcpada penduduk negeri itu, tetapi penduduk

negeri itu tidak mau menjamu mereka, kcmudian kcduanya

mendapatlran dalam negeri itu dinding rumah yang hampir
roboh, malra l{hidhir menegalckan dinding itu." (Perawi)

mengatakan, "Yakni dinding yang condong, hampir roboh."
Beliau mengatakan, *(maka) Khidhir menegakkannya dengan

tangannya. Musa pun berkata kepado Khidhir, 'Mereko

adolah kaum yang Hta mendatanginya namun mereka tidok
mau menerima Hta dan enggan menjamu kita. Jikalau lwmu

@



mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu.' Khidhir

berlcata,'Inilah perpisahan antaro aht dengan kamu; Aht
alcan memberitahukan lcepadamu tujuan perbuatan-perbuatan

yang kamu tidak dapat sabor terhadapnya'." Rasulullah SAW

mengatakan, "Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh aht
sangat ingin bahwa Musa itu bersabar sehingga menceritakan

lrcpada kita tentang cerita mereka berdua."r$

Kedua: Para ulama berbeda pendapat mengenai negeri

tersebut. Ada yang mengatakan bahwa negeri tersebut adalah Ubullah,

demikian yang dikatakan oleh Qatadah, dan demikian juga yang

dikatakan oleh Muhammad bin Sirim. Yaitu negeri yang penduduknya

sangat pelit dan paling jauh dari langit (auh dari keberkahan).

Ada juga yang mengatakan batrwa negeri tersebut adalah

Anthakiyatr.

Ada juga yang mengatakan batrwa negeri tersebut berada di
jazirah Andalus. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairatr dan

yang lainnya.

Disebutkan juga bahwa negeri tersebut adalah jazirah yang

serba hijau.

Segolongan ulama mengatakan, bahwa negeri tersebut adalah

Bajarwan, yaitu sebuah negeri yang terletak di ujung Adzerbaijan.

As-Suhaili menceritakan dengan mengatakan, bahwa negeri

tersebut adalah Bariqah. Ats-Tsa'labi mengatakan, bahwa negeri

tersebut merupakan salah satu negeri Romawi yang biasa disebut

Nashirah.las Ke negeri itulah dinasabkannya kaum Nashara (nashrani).

r{ Diriwayatkan oleh Muslim pada pemba}rasan tentang Keutamaan (4/1850).

'"' Lih. Pendapat-pendapat mengenai negeri tersebut di dalam Al Muharrar Al
Wajiz (10/431), Ad-Durr Al Mantsur (4/23'l) dan Al Bahr Al Muhilh (6/1 5 I ).
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Semua pendapat ini berdasarkan di mana letak terjadinya kisa Musa

ifu di muka bumi. Tentang hakikat yang sebenamya, Wallahu a'lom.

Ketiga: Adalah Musa AS, ketika mengambilkan air untuk

kedua putri Syu'aib AS, adalah lebih membutuhkan daripada ketika

mendatangi negeri tersebut bersama Khidhir. Saat itu Musa tidak

langsung meminta makanan, tapi mengambilkan air lebih dulu.

Sementara di negeri tersebut keduanya langsung meminta makanan.

Mengenai hal ini, ada banyak pandangan ulamq di antaranya: batrwa

kisah Musa di negeri Madyan hanya sendirian, sedangkan pada kisatr

Khidhir adalatr sebagai pengilut orang lain (yakni mengikuti Khidhir).

Menurut saya (Al Qurthubi): Berdasarkan ini, maka

senadalatr perkataannya kepada muridnya (yang disebutkan) di awal

ayat, yaitu, C;\1i6 (r< '. u4 i 6':ffb Oli"B^nolah kemari

malranan kita; sesungguhnya kita telah rnerasa letih karena

perjalanan kita ini.* Saat itu Musa merasa lapar karena menjaga

perasaan teman seperjalanannya, Yusya'. Wallahu a'lam.

Pendapat lain menyatakan, bahwa karena perjalanan itu

sebagai didikan, maka disertai dengan beban kesulitan, dan perjalanan

itu sebagai hijratr sehingga membutuhkan bantuan dan pertolongan

berupa makanan.

Keempat: Ayat ini menrurjukkan rurtuk meminta makanan, dan

bahwa orang yang kelaparan harus mencari sesuatu yang bisa

menawar laparnya. Ini bertolak belakang dengan prinsip kaum sufi.

Istith'aam adalah meminta makanan, maksudnya di sini adalah

meminta dijamu, ini berdasarkan firman Allah, '',ii;3- I '6ii
*Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu merekn." Maka

penduduk negeri tersebut layak dicela dan disandangkan kepada

mereka karakter pelit dan kikir sebagaimana yang disandangkan oleh
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Nabi kita SAW.

Mengenai ayat ini Qatadah mengatakan, "ftu adalah negeri

yang paling buruk karena tidak mau menjamu tamu dan tidak

mengenal hak ibnu sabil." Dari sini tampak, bahwa menjamu tamu

adalatr wajib atas mereka, dan bahwa Khidhir dan Musa hanya

meminta untuk dijamu yang memang telah diwajibkan atas mereka

(penduduk negeri tersebut). Inilah yang lebih layak terhadap kondisi

para nabi serta kedudukan orang-orang mulia dan para wali.

Keterangan mengenai menjamu tamu telah dipaparkan di dalam surah

Huud 146, alhamdulillah.

Semoga Allah memaafkan Al Haririra' y*rgmenganggap tidak

ada masalatr mengenai ayat ini dan ia menyimpang serta

mengemukakan pendapat nyeleneh dan menyimpang, sehingga ia

berdalih dengan sangat antusias, bahwa sikap demikian bukanlah aib

bagi pelakunya dan tidak mengurangi hak yang diperlakukannya,

maka ia pun mengatakan,

Ptt"P;;\)'$:*L
f. o-t ta,, .,,:. c t'.,.
y ,Jt €tas cLt>>1 OL)

"Jilra lamu ditolak (tidak dijamu), maka penolakan itu tidak

mengurangi

hak dirimu, karena dulu pun Musa dan Khidhir pernah ditolak."ral

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini artinya mempermainkan

agama dan penodaan terhadap kehormatan para nabi, penyimpangan

sastra dan tindakan serampangan. Semoga Allah merahmati para salaf

r* Lih. Penafsiran ayat 69 dari suratr Huud.

'07 Al Hariri adalah Abu Muhammad Al Qasim bin Ali Al Hariri Al Bashari,
pakar bahasa, sastra dan insya', pengarang Al Maqaamat yang terkenal. Ia
meninggal pada tahun 516H(Al A'lam,5ll77).

rn8 Bait syair ini dari Maqamat karya Al Hawi(Ash-Sha'diyah).
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itu diperankan oleh manusia, maka pastilatr bisa melakukan kata kerja

tersebut. Hal seperti ini banyak dijumpai dalam perkataan dan syair-

syair bangsa Arab. Di antaranya adalah perkataan Al A'sya:

y e:i ;*-ri o3i$t

*Apalrah lralian aknn berhenti padahal yang sudah terlaniur tidak

dapat mencegah

seperti luka tikaman yang (terlaniur) menumpahkan minyak dan

sumbu."l5l

Di sini tampak penyandangan pencegahan terhadap tikaman.

Ungkapan lairurYa:

,Y ,i:2 ei;';1 iti ,i)'r:b dlt'ii-
"Tombak itu menginginlcan dada Abu Barra'

dan tidarkmenghendai darahnya Bani Aqil"'rsz

Yang lainnya mengatakan,

gu--)I *L"l ,frr,#'aii6;LY
"sesungguhnya masa telah melipatltan persatuanlu dengan unta

Sungguh, sang mc$a pun mementingltan perlohtan baiklr'3

r5r Bair syair ini
permulaannya berbunyi :

karya Al A'sya yang diganhmgkanny4 yaitu yang

",y.r;€ltiy";;;7;2
tunggangan segera beranglcat.""dan tinggalkmlah anak larcing, ltarena

Pembatrasannya telah dipaparkan.
r52 Bait iyair ini ierdapat di dalam Al-Llisan (enti: wuadz) yang tidak

disandarkan. AUu Wuia.n menyandarkannya kepada Al Harisi di dalam Maiaz Al

Qw'an (l/410). Bait syair ini juga terdaPat di dalam Ath-Thabari (15/lE6), Ma'ani

In-Nut * (4ti73), fa6ir ,et Uatt tdi Qt499) dan Tafsir lbn Athiyah (10/432).

'5' Syahidnya terdapat di dalam Ath-Thabari (15/187)'

Tafsir Al Qurthubi .,)



Yang lainnya mengatakan,

\')A o\rf r>1 uF ,* tii$r ".',#' * e
"Dalam keinginannya, kau telah membelah kepentingannya

laksana belahan kapak bilamana mata kapalcnya telah

menghujam."r54

Yakni telatr menancap di tanatr. Ini berasal dari ungkapan

mereka: nashala as-saif (pedang telah menebas) apabila telatr

ditebaskan pada sasaran. Lalu menyerupakan sabetan pedang pada

kepala mereka dengan hembatan kapak di tanah, karena bila kapak

telah dihantamkan ke tanah dan menancap, hampir tidak dapat keluar

lagi.

Hassan bin Tsabit mengatakan,

.r-i, ,,o( ' ',JJ: U'r'*t ?jt g $,p- o6 '*:-::-i4rli S

':srondonyo ,rroon bisa disandangkan, rnaka ia adalah seorang

budak

berwajah buruklagi buta sebelah dari Tsaqif,"

Anthara mengatakan,

;*;r:1 jytss') :.\6t eri'"ri}t)
"Lalu menghindar dari pancaran air susunya

dan menyusup kepada indulorya serta melindungkan dirinya.'

Makna ini telah ditafsirkanlss dengan ungkapan:

't Yaitu sang penggembala. Bait syair ini dijadikan bukti penguat oleh Ath-
Thabari (l 5/l 87) dan Asy-Syaukani, (31428).

rtt Maksudnya adalatr oleh Antarah. Kelanjutan bait syair itu adalah:

@) I Surah Al Kahfi )



*{e,riry=S 6 qrli- ok't)

"seandainya ia tahu apa itu perbt rongon, tentulah akan mengeluh."

Masih banyak sekali yang lainnya yang semakna dengan ini, di

antaranya ungkapan: inna daarii tanzhuru ilaa daar fu/aan (rumatrku

melihat ke arah rumah fulan). Dalam sebuatr hadits juga disebutkan:

G:., jt)$r 6&,t,
u Ner aka mengeluh trepada Tuhannya."r 56

Ada juga kalangan yang menyatakan tidak boleh ada majaz

(takwil)di dalam Al Qur'an, diantaranya: Abu Ishak Al Isfarayaini,

Abu Bakar Muhammad bin Daud Al Ashbahani dan lain-lain. Karena

kalam Allah 'Azza wa Jalla dan kalam Rasul-Nya SAW yang

diartikan secara hakiki adalah lebih utama bagi orang-orang mulia dan

beragam4 karena yang diceritakan adalah kebenaran, sebagaimana

yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Kitab-Nya'

Di antara argumen mereka, batrwa mereka mengatakan,
,,seandainya Allatr Ta'ala menyampaikan kepada kita dalam bentuk

&CrA'?b'i a<r'

"dan sungguh, andaikan ia bisa berbicara, pasti alcan berbicara kepadahr."
Kedua bait syair ini dari yang digantungkannya, yaitu yang permulaannya:

PF q *;Lt )*'St
"Adakah para penyair yang perg yang masih didambakan."

Silakan merujuk At Mu'allaqatkarya Ibnu An-Nuhas (215) dan Al Muntakhab

(4ne).' rs6 Dhiwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Waktu-Waktu

shalat, bab: Menanti Dinginnya waktu Zhuhur saat cuaca Panas, Muslim pada

pembahasan tentang Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Menanti Dinginnya

Waktu Zhuhur Saat Cuaca Panas, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Sifat

Jahannam, Ibnu Majatr pada pembahasan tentang Zuhud, Malik pada pembahasan

tentang Waktu-Waktu Shalat, bab: Larangan Shalat Pada Waktu Panas, dan Ahmad

di dalam l/ Musnad Q1238).



majaz, maka hal ini tentu mengharuskan penyandangan sifat itu

kepada-Nya, karena beralih dari hakikat kepada majaz menunjukkan

ketidak mampuan terhadap hakikat, padatral itu adalah mustatril bagi

Allah Ta'ala.Allah Ta'alatelatr berfirm *, 'ff$'&Ut # #i5.
ttjci. t( q. &L.fr 'Pada hari (tretilra) lidah, tangan dan traki

merelra menjadi salcsi atas merelra terhadap apa yang dahulu mereka

lrerjalran.' (Qs. An-Nuur l24l:24),Allah juga telatr berfirman, 3;i;

*i C {r'Dta (Jahannam) menjatttab,'Masih ada tambahan?' (Qs

Qaaf [s0]: 30), dan berfirman, {rgt$6$ )* pg e r*Yr:ty
'Apabila nerala itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka

rnendengar kcgeramannya dan suara nyalanya.' (Qs. Al Furqaan [25]:

12), serta berfirman, ';tS ;{ '; W 'Yang memanggil orang yang

membelalrang dan yang berpaling (dari agama/.' (Qs. Al Ma'aarij

[70]: l7). Rasulullatr SAW bersabda,

6, i,it)$t'**;i
"Dan Neraka mengeluh kepada Tuhawtya..:tt57

.lf,Jtr)6t',>Lrt
uNeraka dan surga pun berdebat."r'8 Semua yang seperti ini adalatr

hakikat, dan batrwa Dz.atyangtelah menciptakan itulah yang membuat

semua itu dapat berbicara.

Disebutkan di dalam Shahih Muslim dari hadits Anas, dari

Nabi SAW,

'5' Hadits shahih,takhrijnya telatr dikemukakan di halaman yang lalu.
,rt Hadits shahih yang dilansir oleh Al Bukhari pada Tafsir surah Al Maa'idah,

Muslim pada pembatrasan tentang Surga (42186), At-Tirmidzi pada pembahasan

tentang Snrga juga, dan Ahmad di dalam Al Musnad (2D76).

Surah A[ Kahfir,,
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.^ta

.qli .lt L?*l u;.il'ta

"Lalu mulutnya dilatnci (idak dapat berbicara), lalu dikatakan

lrepada pahanya, 'Berbicaralah kamu.' Moka berbicaralah

paha, daging dan tulangnya mengenal amal perbuatannya.

hulah yang tnenepis alasan atas dirinya, itulah orang munafik,

dan itulah orang yang dimurkai Allah."l5e Demikian ini di

akhirat kelak.

Adapun di dunia, disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari

Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'r|\l Ll;)i LQt'# &;t<i ;L Gtlt i;l -rt';t Y coq. u7i1 q$)
a ,-. -. ,. a toJ*i or,*31

l. 1 t. o l, ,.2 t... . t o. 1.t.. 'J:..i o.*iq aJr.i jjt ir by.2uJ9

tl. 7 lro.7
oJai., Ob:rt

,4dt+)

z)

,;;b;t 1y.ia, y. ,tb
t^ fe

9z

-n) b? {*'&'; 'l(r };t
.,. llolt .n 7.:y q 4"tbl &J>l

"Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya, sungguh tidak

alran terjadi kiamat sehingga binatang buas dapat berbicara

lcepada manusia, dan sehingga seseorang bisa berbicara

dengan ujung cambuknya dan tali sandalnya, serta pahanya

memberitahunya apa yang dilahtkan keluarganya

setelahnya."I60 Abu Isa mengatakan, "Mengenai ini ada juga

'5e Redaksi "hqru'dzara min nafsint'dari kata al i'dzaar, maknanya: untuk Allah
hilangkan udzurnya dari pihak dirinya karena banyaknya dosa yang diperbuatnya
dan kesaksian anggota tubuhnya terhadap dirinya, sehingga dengan begitu ia tidak
lagi mempunyai alasan yang bisa dipegangrya. (Catatan kaki Shahih Muslim,
4D280).

r@ Diriwayatkan oleh At-Tirrridzipadapembahasan tentang Fihah dan Ahmad
di dalan Al Musnad (3184).

tii lLrll:i {g,'tny!! t



riwayat dari Abu Hurairah. Ini hadits hasan gharib."

Ketujuh: Firman Allah SWT, ,:i.,l3fi "Maka Khidhir

menegakkan dinding itu", ada yang mengatakan, "Menghancurkannya

kemudian duduk dan membangurkan kembali, lalu Musa berkata

kepada Khidhir, 6 ,* 3'i3 e4 1'Jikalau kamu mau, niscaya

lramu mengambil upah untuk itu.' Y;arena itu adalah perbuatan yang

berhak diupatr."

Abu Bakar Al Anbari menutwkan dari Ibnu Abbas, dari Abu

Bakar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau membacanya: 9, r*i
#i ui j U,qt '&-'lti U-i- tjtg ftemudian keduanya mendapatkan

dalam negeri itu dinding rumatr yang hampir roboh, maka Khidhir

merobohkannya kemudian duduk membangunkan kembali). l5l

Abu Bakar mengatakan, "Walaupun hadits ini sanadnya

Shahih, namun ini merupakan penafsiran Al Qur'an dari Rasulullatr

SAW. Lalu sebagian penukil memasukkan penafsiran Al Qur'an ke

dalam bagian Al Qur'an, sehingga tampak batrwa itu merupakan Al

Qur'an yang kurang dari Mushaf Utsman sebagaimana yang diklaim

oleh sebagai penentang."

Sa'id bin Jubair mengatakan, "I(hidhir mengusapnya dengan

tangannya lalu mendirikannya, maka dinding itu pun berdiri."

Pendapat inilah yang benar, karena ini yang lebih sesuai dengan

perbuatan para nabi 'alaihimus shalatu wassalam, dan juga para wali.

Dalam sebagian riwayat disebutkan: "Sesungguhnya tinggi

tembok itu adalah tiga puluh hasta menurut ukuran hasta pada saat itu,

dan panjanglya di permukaan tanah adalah sepanjang lima ratus hasta

sedangkan lebamya lima puluh hasta. Lalu Khidhir AS

r6t Diriwayatkan oleh Ibnu Al Anbari di dalam Al Mashahifdari Ubay bin Ka'b,
dari Rasulullah SAW. Silakan merujuk RuhAl Ma'anikaryaAl Alusi (5/l l3).

----l/() 
l.))



menegakkannya, maksudnya, meluruskannya dengan tangannya, maka

dinding itu pun kembali tegak." Demikian yang dikatakan oleh Ats-

Tsa'labi di dalam kitab Al 'Arais. Lalu Musa berkata kepada Khidhir,

fr r*" 3'i3 A4 l,"Jilcalau kamu mau, niscaya lcamu mengambil

upah untuk itu.." Maksudnya, makanan untuk engkau makan. Ini

menunjukkan tentang karamatr para wali, demikian juga mengenai

kondisi-kondisi Khidhir AS dalam hal ini, semuanya di luar

kebiasaan. Demikian ini bila kita menganggapnya seorang wali, bukan

seorang nabi.

Firman Allah swr, cj 'e :a3 Y5 "Dan bukanlah aht

melahtlrannya itu menurut kpmauanht sendiri" (Qs. Al Kahfi [8]:
82) menunjukkan kenabiannya [yakni ba]rwa Khidhir adalah seorang

nabil, dan diwahyukan kepadanya tugas-tugas taklif dan hukum-

hukum sebagaimana yang diwahyukan kepada para Nabi 'alaihimus

shalatu wassalam, hanya saja beliau bukan seorang rasul. Wallahu

a'lam,

Kedelapan: Seharusnya seseorang tidak duduk di bawatr

tembok yang condong karena dikhawatirkan akan roboh, batrkan

semestinya berjalan cepat ketika melewatinya, karena disebutkan di

dalam hadits Nabi SAW,

.*rt L;$ f.6 )q4iLt',;"y
*Apabila seseorang kalian melewati menara yang miring,

malra hendaklah ia mempercepat jalannya."

Abu Ubaid Al Qasim bin Salam mengatakan, "Dikatakan

batrwa ath-tharbaal adalatr menyerupai menara pengawas, yaitu

menara pengawas bangsa Ajarn (non Arab) yang bentuknya seperti

bihara dan bangunan tinggi." Jarir mengatakan,
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Jq* **tct(r "*::X grlit'*'t3W,41
" Me l amb ai kannya b ak m e r o bi * prrr uAo o,

seolah-olah duduk di pinqg,r menora."r62

Dikatakan wakana-yakinu apabila duduk. Disebutkan di dalam

Ash-Shihhah: ath-tharbaal adalah bagian dinding yang tinggi, batu

besar yang menonjol di gunung, tharaabiil asy-syaam adalah bihara-

bihara syarn. Dikatakan tharbala baulahu apabila memancurkan air
kencingnya ke atas.163

Kesembilon: Karomah para wali adalah pasti sebagaimana

yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang valid dan ayat-ayat yang

mutawatir. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali atrli bida'ah atau

orang fasik yang pembangkang. Di antara ayat-ayat itu adalatr apa

yang dikisatrkan Allah Ta'ala mengenai Maryam, yaitu munculnya

buatr-buatran musim dingin pada musim panas, dan buah-buatran

musim panas pada musim dingin 
-sebagaimana 

yang telah

dipaparkan-, juga peristiwa yang terjadi melalui tangannyq dimana

ia menggerakkan pohon kurma yang basah (masih muda), namrm

kemudian berbuah, padatral Maryam bukanlah seorang nabi, dengan
perbedaan pendapat. Demikian juga yang dihrnjukkan melalui tangan

Khidhir AS, yaitu melobangi perahu, membunuh anak dan

menegakkan dinding.

Sebagian ulama mengatakan, "Tidak boleh dikatakan bahwa

beliau seorang nabi, karena penetapan kenabian tidak boleh
berdasarkan khabar ahad (berita perorangan). Apalagi telah
diriwayatkan secara mutawatir (diceritakan oleh banyak orang kepada

'o' syahidnya terdapat di dalam Al-Lisan (entri: tharbala dan syadzoba). Makna
alw?! adalah mengayunkannya ke arah mana saja. ryadzb al 'uruq adararr pucuknya.

'"' Silakan merujuk lsi-.Slzihhah (5/l75l).
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banyak orang)-walaupun bisa mengandung penakwilan-berdasarkan

ijma' umat tentang sabada Nabi SAW,

'15;Jtr A \
'Tidak ada lagi nabi setelahht.'t64 Dan firman Allah Ta'ala, ;1lLt
'G$!i'Dan penutup nabi-naDi.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 40), padatral

Khidhir dan Ilyas masih ada dengan karomatr ini, maka sudah pasti

keduanya bukanlah nabi. Karena bila keduanya nabi, berarti ada nabi

lain setelah Nabi kita SAW, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil, yaitu

dalam hadits yang menceritakan bahwa kelak Isa akan turun

setelahnya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Khidhir adalatr seorang nabi -
sebagaimana yang telah dipaparkan tadi-, dan tidak ada seorang nabi

pun setelatr nabi kita SAW, maksudnyq tidak ada seorang pun yang

mengaku nabi setelatr beliau, selamanya..Wallahu a'lam.

Kesepuluh: Ulama berpendapat, apakatr boleh seorang wali

memberitatru bahwa dirinya adalah wali atau tidak boleh? Ada dua

pendapat mengenai hal ini. Pertama: Tidak boleh, dan bahwa apa

yang tampak pada dirinya hanrs dicermati dengan pandangan yang

mengandung kekhawatiran terhadap makar (tipu daya), karena tidak

ada jaminan untuk terbebas dari makar dan menjadi istidrai (cobaan

yang melengatrkan) baginya.

Diriwayatkan dari As-Sariy, bahwa ia berkata, "Andaikan

seseorang memasuki sebuah kebun, lalu dari setiap pohon ada burung

yang mengucapkan dengan jelas, 'Assalamu'alaika wahai wali Allah.'

Lalu ia tidak merasa ktrawatir bahwa itu makar, berarti sesungguhnya

'n Hadits shahih dilansir oleh Al Bukhari dan yang lainnya. Takhrijnya telah

dikemukakan.



ia telatr terpedaya oleh ittr. Lagi pula, bila ia tatru batrwa dirinya wali,

tentulah rasa khawatir itu hilang dan berubatr menjadi ketentraman. Di
antara syarat wali adalah tetapnya rasa khawatir hingga turunnya

malaikat kepadanya, sebagaimana firman Allah 'Azzawa Jalla, 3:;!,3

b337J VrG $1 i'AgS 4'Matra Mataitrat aksn turun

lrepada mereka dengan mengatalwn, 'Janganlah komu tahtt dan

janganlah merasa sedih'.' (Qs. Fushshilat [al]: 30). Lain dari itu,

karena wali adalatr berakhir dengan kebatragiaan, padahal akhir segala

sesuatu tidak diketahui, dan tidak seorang pun yang mengetatrui

bagaimana aktrir hidupnya, karena itulatr Nabi SAW bersabda,

i,J,;irrir-li *1

"Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung

akhirnya."r6s

Pendapat kedua: Seorang wali boleh memberitahu bahwa

dirinya wali. Tidakl€tr Anda mengetahui bahwa Nabi SAW

memberitatrukan bahwa dirinya wali. Mengenai ini tidak ada

perbedaan, sehingga bagi selain beliau pun boleh memberitatlrkan

batrwa dirinya wali Allatr Ta'ala, sehingga boleh memberitatrukan hal

itu. Nabi SAW sendiri telatr memberitatrukan tentang sepuluh

sahabatnya, batrwa mereka adalah ahli surga, kemudian hal itu tidak

menghilangkan rasa khawatir merek4 bahkan mereka malah lebih

tekun mengagungkan Allah SWT serta semakin merasa takut ftepada
Allah). Karena dibolehkan bagi kesepuluh orang itu dan tidak

mengeluarkan mereka dari rasa takut, maka dibolehkan juga bagi yang

selain mereka.

165 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang
Takdir, Al Buldrari pada pembatrasan tentang Penggugatr Hati, dan Ahmad di dalam
Al Mwnad,(51325).

E



Asy-Syibli mengatakan, "Aku pengaman sisi ini." Tatkala

meninggal dan dikuburkan, Ad-Dailam menyeberang pada malam

harinya, lalu mereka menguasai Baghdad, maka orang-orang pun

berkata, "Dua musibah telah terjadi, yaitu kernatian Asy-Syibli dan

datangnya Ad-Dailam." Dan itu tidak dikatakan, kemungkinan bahwa

hal itu adalah istidraj, sebab bila bisa demikian, maka bisa juga

seorang nabi atau wali AIIah tidak mengetatrui bahwa dirinya nabi

atau wali Allah, sebab boleh jadi bahwa hal itu adalah istidraj

baginya.

Mengapa tidak mungkin demikian? Karena jika demikian tentu

akan menghilangkan muJizat, padahal itu tidak mungkin, sebab bila

demikian maka akan menghilangkan karomah. Sedangkan tentang

riwayat yang menyebutkan mturculnya karomah di tangan Bal'am dan

keterlepasannya dari agurma setelatr itu, berdasarkan firman Allatr:
q '3-;6 "Kemudian dia melepastran diri dari pada ayat-ayat itu

..." (Qs. Al A'raaf l7l: 175), sebenarnya pada ayat ini tidak ada yang

mengindikasikan bahwa ia seorang wali kemudian kewaliannya hilang

darinya. Adapun berita yang dinukil bahwa telah muncul padanya apa

yang seperti karomatr, itu hanyalatr khabar ahad, tidak harus diyakini.

Wallahu a'latn.

Perbedaan antara karomah dengan mu'jizat, batrwa di antara

syarat karamatr adalatr tidak tampak, sedangkan di antara syarat

muJizat adalah tampak. Ada juga yang mengatakan, bahwa karomatr

adalatr yang tampak tanpa adanya suatu pernyataan, sedangkan

mu'jizat adalah yang tampak dengan pernyataan para nabi, dimana

mereka dituntut rurtuk menunjukkan bukti, lalu muncullah hal

tersebut.

Adapun hadits-hadits yang menunjukkan tentang kepastian

adanya karomah, di antaranya adalatr yang diriwayatkan oleh Al
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Bukharil66 dari hadits Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah

SAW mengutus sepuluh orang anggota brigade (delegasi untuk tugas

tertentu)167, dan beliau mengangkat Ashim bin Tsabit Al Anshari

untuk memimpin merek4 yaitu kakeknya Ashim bin Umar bin

Iftatlrthab RA. Lalu mereka pun berangkat, ketika sampai di Had'ah,

yaitu antara Usfan dan Makkatr, keberadaan mereka disampaikan

kepada penduduk suatu perkampungan dari suku Hudzail yang biasa

disebut Bani Lihyan, maka mereka pun menuju ke aratr para sahabat

itu dengan kekuatan sekitar dua ratus orang pejalan kaki yang

kesemuanya adalatr pemanatr.

Mereka pun mengikuti jejak delegasi tersebut hingga

menemukan sisa makanan mereka berupa kurma sebagai bekal yang

mereka bawa dari Madinah. Mereka berkata, 'Ini kurma Yatsrib

(Madinatt).'

Selanjutnya mereka mengiktui jejak delegasi itu, tatkala Ashim

dan para satrabatrya melihat mereka menyelinap ke tempat yang

mencekung yang agak tinggi. Lalu orang-orang itu mengepung

mereka (para sahabat) dan berkata, 'Turunlah kalian dan menyeratrlatr

kepada kami, maka bagi kalian adalah janji batrwa kami tidak akan

t6 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembalrasan tentang Peperangan, bab:

Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi menceritakan kepadaku (3/8).
167 Disebutkan di dalam Sirah, bahwa berdasarkan riwayat yang dikemukakan

oleh Al Bukhari dan Ibnu Hisyam: Pada bulan Shafar tahtur 4 H, suku 'Adhl dan

Qaratr datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka menyebutkan bahwa mereka
sudah masuk Islam dan meminta agar dikirimkan orang yang mengajari mereka
agama dan Al Qur'an. Lalu Rasulullah SAW mengutus bersama mereka l0 orang
satrabat dan mengangkat 'Ashim bin Umar bin Al Khaththab. Akhirnya suku 'Adhl
dan Qaratr tersebut berangkat bersama mereka. Namun ketika sampai di sebuah
tempat bernama Ar-Raji' -yang merupakan mata air bagi kabilah Hudzail di
pinggiran Hijaz, antara Rabigh dan Jeddatr- mereka berteriak minta tolong kepada
penghuni sebuah perkampungan kabilah Hudzail yang disebut Bani Lihyan guna

menghabisi delegasi tersebut. Bersama sekitar 100 orang pemanah mereka diuber
dan dilacak jejak mereka hingga akhirnya berhasil ditemukan ... dst. (penj).
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membunuh seorang pun dari kalian.' Maka Ashim bin Tsabit,

pemimpin delegasi berkata 'Demi Allah, hari ini aku tidak akan turun

ke dalam tanggurgan orang kafir. Ya Allah, kabarkan tentang kami

kepada Nabi-Mu.' Lalu mereka melontari brigade ifu dengan panah,

dan Ashim pun gugur termasuk di antara tujuh sahabat yang guglrr.

Lalu tiga orang lainnyaturun kepada mereka dengan perjanjian

tadi, yaitu lCrubaib Al Anshari, Ibnu Ad-Datsinah dan seorang lagi.

Setelatr sampai kepada merekq mereka malatr melepaskan tali busur

mereka lalu mengikat ketiga sahabat itu. Orang ketiga berkata, 'Ini
pektrianatan pertama. Demi Allah aku tidak akan ikut kalian. Sungguh

mereka itu 
-maksudnya 

mereka yang gugur- adalatr teladan

bagiku.' Maka mereka pun menyeretnya dan memaksanya unhrk ikut

mereka" namun ia menolak sehingga mereka membunuhnya.

Al*rirnya mereka membawa Khubaib dan Ibnu Ad-Datsinatr

hingga menjual mereka di Makkah, (yang ternyata mereka dulu

pematr tunrt dalam) perang Badar. Kemudian Ktrubaib dibeli oleh

Bani Al Harits bin Amir bin Naufal bin Abd Manaf, sedangkan

Ktrubaib adalatr yang telatr membruruh Al Harits bin Amir dalam

perang Badar. Ktrubaib pun menjadi tawanan mereka."

Kemudian Ubaidullatr bin Iyadh menceritakan, bahwa putrinya

Al Harits menceritakan kepadanya, bahwa ketika mereka berkumpul,

ia meminjam pisau darinya untuk ditajamkan, maka wanita itu pun

meminjamkannya. (Wanita itu menceritakan), "Lalu anakku beranjak

ketika alnr sedang lengatr sampai menghampirinya. Lalu aku dapati

anakku tengatr duduk di atas patranya sedangkan pisau di tangannya,

maka aku sangat terkejut. Khubaib pun tatru hal itu dari wajatrku. Ia

pun berkatq 'Apa engkau takut aku membunuhnya? Aku tidak akan

melakukan itu.' Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan yang

lebih baik daripada I(hubaib.

@



Wanita itu melanjutkan kisatrnya: Demi Allah, suatu hari aku

pernatr mendapatinya memakan setangkai anggur di tangannya,

padatral saat itu ia diikat dengan besi, dan saat itu tidak ada buah-

buahan di Makkah.

Wanita itu juga mengatakan, "sungguh itu adalah rezeki yang

dianugeratrkan Allah Ta'ala kepada Ktrubaib. Ketika mereka

membawanya keluar dari tanatr suci untuk membunuhnya di tanah

halal, Khubaib berkata kepada mereka" 'Biarkan aku shalat dua

raka'at.' Maka mereka pun membiarkannya, lalu Khubaib pun shalat

dua raka'at. Kemudian Khubaib berkata" 'Jika kalian tidak

menudtrhku dengan melamaJamakan shalat karena takut mati, niscaya

aku telah memperbanyak lagi (shalatku).' Kemudian ia berdoa,

.tLl'e,F ti ,t!:r;, #ti ,t',rb a1-l 6t:r

'Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka semua,

dan jangan tinggalkan seorang pun dari mereka.' Kemudian ia

mengatakan (syair),

g:F Y,'ok 
"r1'r€l 

,P

L? * )o'tf dL!$
ry$f ta!-ti
l*'o1j1i .-ri eui:t

'Dan alru tidakpeduli kala dibunuh dalam kondisi muslim

Di belahan mana saja lecmatianku, bila hal itu lrarena Allah

Demikian itu hanya untuk Dzat llahi dan jika Dio berkchendak

Dia memberkati atas potongan-potongan yang tercincang.'

Kemudian Bani Al Harist membunuhnya." Ktrubaiblatr orang

pertama yang mensosialisasikan sunnaturya shalat dua raka'at bagi

setiap muslim ketika akan dieksekusi. Lalu Allatr Ta'ala mengabulkan
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doa 'Ashim pada saat terjadinya peristiwa tersebut, yang mana Allah

mengabarkan kepada Nabi SAW dan para satrabatrya tentang berita

mereka dan apa yang mereka alami.

sementara lfi& orang-orang dari golongan kafir Quraisy

mengirim utusan trntuk mencari jasad Ashim tatkala mereka mendapat

kabar batrwa ia telatr terbunuh agar bisa membawa sesuahr darinya

sehingga mereka bisa mengetahuiny4 karena Ashim memang pernah

membunuh seorang pemuka mereka dalam perang Badar' Lalu Allatt

mengirimkan lebatr bagaikan awan yang menaungi jasad Ashim, lalu

melindgnginya dari orang-orang itu sehingga mereka tidak dapat

memotong dari tubuhnya sedikit pun.

Mengenai kisatr ini Ibnu Ishak mengatakan, "setelatr Ashim

bin Tsabit terbuntrh, suku Hudzail menginginkan kepalanya agar bisa

dijual kepada Sutafah binti Sa'd bin Syuhaid, karena ketika kedua

anaknya gugur di medan uhud, ia bernadzar, bahwa bila ia

mendapatkan kepala Ashim, maka ia akan minum khamer dari

tempurung kepalanya. Namun mereka tidak bisa mendapatkan kepala

Ashim karena dihalangi oleh kerumunan lebatr. Karena lebah-lebah ittt

menghalangi meretq maka mereka pun berkata, 'Tunggulah sampai

malam hari, karena dalam kegelapan lebah-lebatr akan menyingkir

darinya dan kalian dapat dengan mudah mengambilnya.' Kemudian

Allah mengirim air bah yang membawa hanyut jasad Ashim sehingga

hilang. Ashim telatr memberikan janji kepada Allah agar tidak

menyentrh orang musyrik dan tidak disentutr oleh orang musyrik

selamanya, sepanjang hidupnya. Maka setelah kematiannya Allah

Ta'alamencegalurya dari hal yang dicegalrnya semasa hidupnya."

Diriwayatkan dari Amr bin umayyah Adh-Dhamri: Bahwa

Rasulullah SAW pernah mengutusnya sendirian sebagai mata-mata, ia

pun menuturkan, "Aku mendatangi tiang (tempat jasad) Khubaib, lalu
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aku memanjatnya. Aku tetap waspada terhadap pandangan orang lain.

Lalu aku melepaskan (ikatannya), maka Khubaib pun jatuh ke tanatr,

kemudian aku membawanya, lalu aku menguburkannya, maka ia pun

seolah langsung ditelan bumi." Dalam riwayat lainnya disebutkan:

Kami tidak menyebutkan adanya tali pada Khubaib hingga kini.
Demikian yang dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Kesebelas: Tidak diingkari, batrwa wali memiliki hana

simpanan yang dengannya ia memelihara harta dan keluarganya.

Cukup bagi Anda kisatr para satrabat dan harta mereka karena

kewalian dan keutamaan mereka, mereka adalah hujjatr terhadap

selain mereka. Di dalam shahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu
Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabd4

-^z-* ,,:*t :t)Ll, €t*'* ,f'.r\i 4 r\."y; E'u ' .qL?s$;7 4iiy tit,LtAt,$; j* ,1:n

,F; tiy ,it^st'8#t k i:st U'r'c-L'ri,;t i ,r:;sr'cw
t1 ,ii * U :Jui stii,.^; iut Sg *i e'ei
6- :{ Jui ,z;.rA, ,;. * s, r")t ,i1; , 

jd tU.i,l"r

ctf*'+ ;L 'j6 to;t'* ,# 11 ,l' '*
rz,:$) lil q* l-lt:J*ijyrs rsit *t;J;rr
v1 LX6 Jtfil;y*'.jr,\yfl 'i6 ni+ A

.^x t* t:rl:, 
,,6i dy) 6';sl', ,^1rr'o:";l;

*Ketika seorang laki-laki sedang berada di suatu areal
terbulra, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, 'siramilah

lrcbun si fulan.' Lalu cwan itu bergerak lalu menuangkan
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airnya di Harrah.r6s Tiba-tiba sebuah paritr6e di antara parit-

parit itu telah menampung semua air tersebut. Lalu ia pun

mengilafii air tersebut, ternyata ada seorang laki-laki tengah

berdiri di lrcbunnya sambil mengarahkan oir dengan scopnya,

lalu berlrata,'Wahai hamba Allah, siapa namamu?' Orang itu

pun menjattab, 'Fulanj yaitu nama yang didengarnya dari

owan tadi. Lalu orang itu berlcata, 'Wahai hamba Allah,

mengapa engkau menanyakan namaht?' Laki-laki itu

menjawab, 'Sesungguhnya aht mendengar suara di av)an yang

menuanglran air ini, mengatalun: Siramilah kebun si fulan,
yaitu namamu. Apa yang engkau lahtkan dengannya?' Orang

itu menjawab, 'Bila itu yang engkau katakan, maka

sesungguhnya aht memperhatikan apa yang dihasilkan

darinya (dari lrebun ini), lau aht bersedekah sepertiganya, dan

sepertiganya aht makan bersama kcluargaht, dan

sepertiganya aht kcmbalilcan padanya' ."r70

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Dan aht berikan sepertiganya untuk lcaum tniskin, para

peminta-minta dan ibnu sabil."

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits ini tidak kontradiktif

dengan sabda beliau SAW:

r6t Harrrh adalatr suatu lokasi di dataran tinggi Madinatr yang banyak
mengandung bebatuan hitam. Silakan merujuk lz-IVrftayah (11365).

r6e Yaihr saluran air dari Harrah ke aratr As-Satrl. Asy-SYmi adalatr salah satu
jenisny4 dan asy-syaraaj adalahbentuk jamalarya. Referensi yang lalu.

r'0 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Sedekah

Terhadap Orang-Orang Miskin (412288).



.Efur e,p,tt'^;J,z:t,r* \
"Janganlah tralian terbuai oleh pencaharianrTr sehingga

talian akan lebih condong kepada kcduniaan.urT2

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Mas'ud, dan ia

berkata, "Hadits hasan."

Ini mengandung pengertian tentang orang yang

mengutamakannya wrtuk memperbanyak hafta, atau menghanyutkan

diri di dalamnya karena gemerlapnya. Adapun orang yang sekadar

menjadikannya pencaharian (penopang hidup) untuk memelihara

agamanya dan keluarganyq maka menjadikannya demikian dengan

niat tersebut adalah termasuk amalan yang paling utama, dan

penghasilannya termastrk harta yang paling utama. Nabi SAW

bersabda,

"sebaik-baikhartayansrr,r:::^f r:::r:":'-Y,:;
Masih banyak yang dituturkan orang tentang karomatr para

wali, namrm apa yang telah kami kemukakan sudah cukup. Hanya

Allah lah yang kuasa memberi petuojuk.

Kedua belas: Firman Allah swT, {11 ,{" Ai$ "Niscaya
lramu mengambil upah untuk ita" menunjukkan kebenaran bolehnya

mengambil upatr, dan ini adalah sururahnya para nabi dan para wali

sebagaimana akan dikemukakan penjelasannya nanti Insya Allah di

dalam swatr Al Qashash.

t7t Adh-Dhai'ah adalahkebun, Iadang dan perdagangaa. (Mattsu'ah Hadits)rz Diriwayatkan oleh Ahma{ at-firmiazi aan At Hakim dari Ibnu Mas'ud.
Dishahihkan oleh AI Albani di dalam Al Jami' Ash-Shaghir (61130).
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Jumh,r membacanya: 335J, sementara Abu Amr

membacanya: 'olj;,"i, ini adalah qira'atgrya Ibnu Mas'ud, Al Hasan

dan Qatadatr. Keduanya adalah dua dialek (logat) yang mengandung

makna sam4 yaitu berasal dari kata al afthdz (mengambil), seperti

halnya kata: tabi'a dar- ittaba a serta taqiya dan ittaqaa' Sebagian ahli

qira'atr mengidghamkan(memasukkan) dzaal ke dalam f4', sementara

sebagian I ainnya tidak meng i d ghamY,anrry a'

Dalam hadits Ubai bin Ka'b dicantumkan t t7l +'ls{ + i
(Jikalau kamu mau, niscaya kamu diberi upatr untuk itu). Ini terlontar

dari Musa sebagai pertanyaan dalam bentuk saran, bukan

penyangkalan, lalu saat itulatr Khidhir mengatakan kepadanya" lii
,1+; ,# $$. *t lon perpisahan antara aht dengan lcamu"'

berdasarkan ketenhran yang telah engkau tetapkan atas dirimu'

Pengulangan urgkap*, ,llSi ,;."Anto'o aht dengan kannu" darr

tidak mengUnggakan l<ata "bainanaT" (antara kita), ini mengandung

makna penegasan.

Sibawaih mengatakan, "Ini seperti halnya ungkapan:

affitzallaahu al taadziba minni wa minka (semoga Altah

menghinakan pendusta dariku dan darimu), maksudnya, dari antara

kita.'

Ibnu Abbas mengatakan, "Perkataan Musa mengenai perahu

dan anak tersebut adalah karena Atlah. sedangkan perkataannya

mengenai dinding tersebut adalatr karena dirinya" yaitu untuk

mendapatkan sesuatu dari dunia. Dan itu menjadi sebab perpisahan'"

wahb bin Munabbih mengatakan, "Dinding itu adalah dinding

yangtingginyamenjulangketangitsetinggiseratushasta'"

Ketiga belas:Firman Altah swT, ,;! F iY **,';:a$Y
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W *rEn, akan memberitahukan kepadomu tujuan perbuatan-
perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.,, Ini adalah

penakwilan sesuatu dari yang telah dikemukakan, maksudnya, Khidhir
mengatakan, "Sesungguhnya aku akan memberitatrumu mengapa aku

melakukan itu."

Ada juga yang mengatakan tentang penafsiran ayat-ayat yang
berkenaan dengan Musa bersama I(hidhir sebagai berikut, "Itu adalah

hujjah terhadap Musa dan ketakjuban terhadapnya. Demikian itu,
karena ketika Musa mengingkari pelobangan perahu ia diseru, 'wahai
Musa, mana peranmu, padatral dulu kamu di dalam peti yang

dilemparkan di sungai.' Ketika Musa mengingkari perkara anak (yang

dibunuh), dikatakan kepadanya,'Mana pengingkaranmu terhadap

tindakan itu dan tindakanmu terhadap orang eibthi yang kamu
buruh.' Ketika Musa mengingkari ditegakkannya dinding tersebut ia
diseru, 'Bagaimana sikapmu terhadap ini, padahal dulu kamu
mengangkatkan batu-batu sumur untuk anak-anak perempuan Syu'aib
tanpa upah'."173

X'irman Allah:

itJ src i:$i trr@ 6:b #'g'r*, W i;rjj
J r#trG) Hr6& e+j. 6-W# i.q$

sK',r u{ rf @ $ ;}V',ig i, fr'L ci3 vA:,

'z Silakan meruj*Al Bahr Al Muhith (6ltl3).

i'(s(ii'i
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65'bg c{J K,"fr <,9 {ii a s4_ i{)A.
;'t; r*^;{ cfi, t3 frTfr- J ltJ ;(u e#
@gr rt g;t ic J1*AS'"r1"e,\!3Y3'4i

"'Adapun bohtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin
yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera

itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang

merampas tiap-tiop bahtera Dan adapun anak itu, maka

kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami
khawatir bahwo dia akan mendorong kedua orang tuanya itu

kepada kesesaton dan kekatiran. Dan Kami menghendaki,

sapaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak

lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih

dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). Adapun

dinding rumah adalah kepunyaan dua orung anok yatim di
kota itu, dan di bowahnya ada harta benda simpanan bagi

mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorong yang shalih,

maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai

kepada kedewasaannya don mengeluarkan simpanannya itu,

sebagai rahmat dari Tahanmu; dan bakanlah aku

melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Itulah
keterangan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat

sabor terhadopnya'."

(Qs. Al Kahfi [18]: 79-82)

Firman Allah SWT, A, C $fi-'o'S)3. AK ''rJ$i 6
"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang



belrerja di laut." Ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan,

bahwa orang miskin kondisinya lebih baik daripada orang fhkir.

Tentang makna tersebut telah dipaparkan seeara gamblang dalam

penafsiran surah Baraa' atr (At-Taubah). t 7a

Suatu pendapat menyatakan, bahwa mereka adalah para

pedagang, namun karena mereka kaum musafir yang jumlatrnya

sedikit dan tengatr mengzmrngi lautan, di samping itu kondisinya tidak

mampu untuk menghalau hal yang tidak disukai, maka diungkapkan

dengan kata'orang-orang miskin'. Demikian ini karena mereka dalam

kondisi yang perlu dikasihani karena sebab tersebut. Ungkapan ini

seperti halnya ungkapan 'miskiin' yang anda katakan tentang orang

kaya yang mengalami kesulitan atau hal yang tidak distrkai.lTs

Ka'b dan yang lainnya mengatakan, "(Perahu) itu milik

sepuluh orang miskin bersaudara yang mereka warisi dari ayah

mereka. Lima orang dari antara mereka cacat, sedangkan lima lainnya

bekerja di laut."

Pendapat lain menyatakan, bahwa mereka berjumlah tujuh

orang, masing-masing mereka mempunyai cacat yang tidak terdapat

pada yang lainnya. An-Naqqasy telah menyebutkan nama-nama

mereka. Adapun para pekerja di antara mereka, yang pertama

menderita kusta (lepra), yang kedua matanya buta sebelah, yang

ketiga pincang, yang keempat pikun dan yang kelima demam

pennanen yang tidak pernatr berhenti demamnya sepanjang masq

diatah yang paling muda di antara mereka. Adapun kelima orang

lainnya yang tidak dapat bekerja adalatr: buta tuli, bisu, lumpuh dan

gila. Laut tempat mereka bekerja adalah antara Persia dan Romawi.

t'n Silakan lihat penafsiran ayat60 dari surah Baraa'atr.
r75 Kata 'miskiin' untuk kondisi-kondisi semacam itu memang biasa dalam

ungkapan Arab. (penj).
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Demikian yang dikatakan oleh Ats-Tsa'labi.

Segolongan atrli qira'atr membacanyu, qg.dengan tasydid

pada sin.t76 Mengenai maknanya ada perbedaan pendapat. Ada yang

mengatakan, bahwa itu adalah pam pengendali perahu, demikian ini

karena al massaa& adalatr yang memegang komponen keseimbangan

peratru, dan setiap tugas berfungsi untuk menyeimbmgkan, maka

semnanya disebuat mas s aakiin.tTT

Segolongan lainnya mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan al massaakiiz adalatr layar kulit, benttrk tunggal mask.r7&

Adapun qira'ah yang paling tepat adalatr'i5tLj, tanpa tasydid

yang merupakan bentuk jamak dari miskiin Maknanya: Bahwa peratru

itu milik segolongan orang lemah yang layak dikasihani. Wallahu

a'lam.

Firman alah swr, (r1 cl LtjV "Dan aht bertujuan

mertuakhan bahtera itu," yakni menjadikannya memiliki cacat

ftenrsakan). Dikatakan 'ibtu asy-syaia fa 'aaba (aku menodai

sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi bernoda), yakni memiliki cacat.

Bentuk subjeknya ma'iib dan'aaib (yang memiliki cacat atau noda).

Firman Allah swr, ti:b -#'g'J*rAV 
i:S;i(3 "K*r*

di hadopan merelra ada seorang raja yang merampas tiap+iap

bahtera." Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair membacanya:'Xqat)te

trc qira'ah ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam Tafsirnya (2/500), Ibnu
Athiyatr dalan Al Muhurar Al Wajiz (101434), Abu Ha1ryan dalam Al Bahr (61153),

dan disandarkan kepada Ali RA.
rz Disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam Al Muharro At Wajiz (lDl434-435), dan

AbuHalyan dalamAl Bahr (6/153).

'7'Ibid.tzr qira'ah ini diprediksi sebagai penafsiran dan tidak termasuk qira'ah tujuh
yang mutawatir. Silakan merujuk Jami' Al Bayan (1616), Ma'ani Al Qtr'an karya
An-Nuhas, (4D77), Al Muhano Al Wajiz (101435) dan Al Bahr Al Muhith (61154).
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Ibnu Abbas juga dan Utsman bin Affan membacany urlelrb.'ro

Asal makna ,r:j adalah di belakang, maka sebagian mufassir

mengatakan, "Batlwa raja tersebut berada di belakang mereka"

sedangkan jalur kembalinya mereka adalah ke arahnya."

Mayoritas mufassir menyatakan, baltwa makna rr11 di sini

adalah di hadapan, ini dikuatkan oleh qira'ahnya lbnu Abbas dan Ibnu

Jubair: ,5b"^;b,b y ,9'gUj+ 6;u,l o(.1.

Ibnu Athiyahrsr mengatakan, "Menunfiku, i:$artinya sesuai

dengan arti asatnya (yakni di belakang mereka). Demikian ini karena

lata^-lafazhini mengandung arti yang dikaitkan dengan waktu, yaitu,

karena peristiwa yang lebih dulu terjadi adalah di depan, sedangkan

yang terjadi kemudian adalatr di belakang. Ini berbeda dengan

pendapat logika. Silakan cermati latail-latai}fl ini sesuai porsinya

sebagaimana susgnannya. Jadi, makna ayat ini adalatr: Bafuwa mereka,

pekerjaan dan usatra mereka itu terjadi setelatr masa perampasan sang

raja itu."

Adapaun ulama yang membacanya: '&6i', maka maksudnya

adalah berdasarkan tempat (lokasi), yakni seolah-olatr mereka tengatt

menuju ke suatu negeri. Sabda Rasulullah SAW,

.:!,rttli<)Ui

"shalat itu di hadapanmtt."rs2 Maksudnya adalatr tempat.

Jika bukan demikian, maka berarti kondisi mereka pada waktu

itu di hadapan waktu shalat. Silakan cermati ungkapan ini, karena ini

swrgguh telatr membukakan kedetaitan lafazh-lata2}n itu. Pendapat

"o lbid.
r8r Silakan merujuk.,{/ Muharrar Al Waiiz (10/436)'
t82 Takhriinya telatr dikemukakan.

'. 
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Qatadah yang dicantumkan dalam kitab Ath-Thabari mengenai

firman-Nyu, 317 irsr irfso'Karena di hadapan merelca ada seorang

raja", Qatadatr mengatakan, "(Maknanya) di hadapan mereka,

tidakkah kamu lihat Allatr mengatakan, fi7 g:; g 'Di hadapan

merelra neralca Jahannam.' (Qs. Al Jaatsiyah [a5]: l0) padahal

sesungguhnya itu di hadapan mereka [namun diungkapkan dengan

kata it111." Pendapat ini tidak tepat, karena merupakan pandangan

yang tidak mengena yang dikritik oleh Al Hasan bin Abu Al Hasan.

Demikian yang dikatakan oleh Az-Zt41ai.

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang dipilih oleh imam ini

telah lebih dulu dikemukakan oleh Ibnu Arafah. Al Harawi

mengatakan, "Ibnu Arafah berkata, 'seseorang mengatakan,

bagaimana dikatakan :)tt q (di belakangnya) padatral itu tr;f 1A

depannya)? Abu Ubaid dan Abu Ali Quthrub menyatakan, batrwa ini

termasuk bentuk ungkapan kebalikan, dan bahwa makna itu addah

oril luetatang), itli (depan). Ini tampak tidak argumentatif, karena i6l
(depan) adalatr kebalikan rr! @elakang), tapi yang demikian ini bisa

tepat dalam kaitannya dengan waktu. Seperti Anda mengatakan

tentang seseorang: bila ia menjanjikan suatu janji pada bulan Rajab

nntuk dilaksanakan di bulan Ramadhan, lalu ia mengatakai, 'min

waraa'ilra sya'baan' (di hadapanmu [masih ada] Sya'ban) maka

ungkapan itu boleh [kendati secara harfiyah berarti di belakang],

walaupun sebenarnya itu di hadapannya, karena ungkapan ini berarti

terkait dengan waktu yang dijanjikan."

Pendapat serupa juga diisyaratkan oleh Al Qusyairi, ia

mengatakan, "Ungkapan seperti ini diwrgkapkan berkaitan dengan

waktu. Jadi tidak bisa diungkapkan untuk orang yatg'amaamaka' (di

depannru) bahwa ia' waraa' al@' (dibelakangmu)."
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Al Farra' mengatakan, "Yang lainnya membolehkannya."

Orang-orang itu [para penumpang peratru] tela]r mengetahui tentang

kebiasaan sang raja tersebut, lalu Allah Ta'ala memberitahu Khidhir

sehingga Khidhir merusak perahu itu. Demikian yang dikemukakan

oleh Az-Zujjaj.

Al Mawardils3 mengatakan, "Para atrli batrasa Arab berbeda

pendapat mengenai penggunuul katz waraa'a (di belakang) yang

ditempatkan pada posisi yang bermakna arnaarna (di depan) menjadi

tiga pendapat.

l. Penggunaan makna kebalikan dibolehkan untuk kondisi dan

waktu apa saja. Allah Ta'ala berfirman, '& W i *Di

hadapan mereka neraka Jahannam." (Qs. Al Jaatsiyah [45]:
10), artinya arnaamahum (di hadapan mereka). Seorang

penyair I 8a mengatakan,

vt:):rbar1--,i;, fvi * oti';;;J
Apalrah Bani Marwan mengharapkan ketundukan dan

kcpatuhanlat

serta lrautnht Tamim, padahal di hadapanht terbentang areal

terbulw.

Batrwa waraa'a digrrnakan pada posisi amaama terkait dengan

waktu dan masq karena manusia melewatinya sehingga

berjalan di belakangrya. Ini tidak boleh digunakan untuk

selain itu.

3. Boleh digunakan terkait dengan benda yang tidak

mukanya (bagtan depannya), seperti dua buah batu

"' Silakan merujuk Tafsir Al Mawardi (2/500, 501).

't Yaitu Siwar bin Al Madhrab. Syahidnya telah dipaparkan.

pasti

yang
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tampak saling tersusun di belakang yang lainnya. Demikian

pendapat Ibnu Isa.

Para mufassir (pakar tafsir) berbeda pendapat mengenai nama

raja dimaksud. Ada yang mengatakan batrwa namanya Hudad bin

Budad. Ada yang mengatakan Al Jaljudi, demikian juga yang

dikatakan oleh As-Suhaili.

Al Bukhari menyebutkan, bahwa nama raja yang suka

merampas setiap peratru adalah Hudad bin Budad, dan nama anak

yang dibunuh itu adalatr Jaist[. Demikian juga yang kami dapati di

dalam Al Jami'dari riwayat Yazid Al Marwazi. Pada selain riwayat

ini disebutkan Haisur, dengan ha'.

Dan mentrrutku, pada catatan kakinya ada riwayat ketiga" yaihr

Haisun. Sang raja tersebut suka merampas setiap peratru yang masih

bagus, karena itulatl Khidhir merusaknya. Di sini terkandung

pemahaman melalnrkan kemaslahatan bila jelas tujuannya, dan

bolehnya memperbaiki seluruh harta dengan rasa merusak

sebagiannya. Mengenai ini telah dipaparkan.

Tentang hikmah dilobanginya peratru itu telah disebutkan di

dalam Shahih Muslimrss, yaitu: "sehingga ketika datang orang yang

hendak merampasnya, ia mendapatinya berlobang sehingga

melewatkannya. Lalu mereka memperbaikinya dengan kaytr." Al

hadits.

Di sini juga mengandung anjuran unttrk bersabar terhadap

berbagai kesulitan, karena betapa banyak manfaat yang terkandung di

balik hal yang tidak disukai, itulah makna firman Allah Ta'laa: tfit
H T';t W 1;S:3 i\ "Bolrh Jadi kamu membenci sesuatu,

"5 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan, juz 4, hal' 1852'
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padahal ia amat baik bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]:216).

Firman Allah swr, g-vf $ 6K *li 6: "Dan adapun

anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mulonin."

Disebutkan di dalam hadits shatrih:

.,1s *u.*,fi
"sesunggtthnya ia (anak tersebut) bertabiat t@frr l@titu

di t e t aplan t ab i atnya."r 86

Konteksnya menunjukkan batrwa si anak belum baligh. Bisa

juga ini hanya sebagai khabar, sementara si anak memang sudatt

baligh. Mengenai hal ini juga sudah dipaparkan.

Firman Allah swr, Htqf, 161- fL$ "Dan trami

khawatir bahwa dia akan mendorong kcdua orang tuanya itu kepada

lcesesatan dan lcekafiran." Ada yang mengatakan, bahwa ini dari

perkataan Ktridhir AS, yaitu sebagaimana yang tersirat dari redaksi

ungkapan ini. Demikian pendapat mayoritas mufassir. Dengan kata

lain, kami khawatir ia akan menjerumuskan kedua orang tuanya

kepada kesesatan dan kekufuran. Sementara Allah telatr membolehkan

Khidhir untuk berijtihad dalam membunuh orang yang kondisinya

demikian.

Pendapat lain menyatakan, bahwa ini dari perkataan Allah

Ta'ala yang diungkapkan oleh Khidhir.

Ath-Thabaril8T mengatakan, "Maknanya adalatr: dan kami

mengetahui." Demikian juga yang dikatakan oleh lbnu Abbas,

It6 HR. Muslim pada pembatrasan tentang Keutamaan, bab: Khidhir AS. Abu
Daud pada pembahasan tentang Sunnah, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang

Tafsir, dan Ahmad dalan Al Musnad (5lll9).
tt' Silakan merujuk Jaz i' At Bayan (1613').
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,.Yakni: maka kami mengetahui." Ini sebagaimana ungkapan

mengetahui yang diungkapkan dengan kata khauf (khawatir) dalam

r,rrnl-Nv^; jfi 
"ob 

(4- S\ Ilri 'f {; "Kecuati katau treduanva

khawatir tidak atan dapat menjalonlwn huhtm'hulatm Allah." (Qs. Al

Baqaralr l2l:229).

Diriwayatkan, batrwa Ubai membacanya: 
"*, 

'* (maka

Tutranmu tahu).188 Ada juga yang berpendapat, batrwa al khasy-yah

ini berarti al koraahal, (tidak suka), dikatakan: farraqtu bainahumaa

Hrasy-yatan on yaqtatilaa (akt memisatrkan keduanya karena takut

tidak mau mereka saling membunutr).

Ibnu AthiyahlEe mengatakan, "Menurutku, YmB lebih tepat

dalam mengaratrkan penalorilan ini, walaupun lafaztrrya cenderung

sebagai isti'arah (ungkapan pinjaman/kiasan), yakni: berdasarkan

dugaan para makhluk yang mukhathab (yang diajak bicara), bila

mereka mengetatrui kondisinyao tentulatr akan muncul kekhawatiran

untuk menjerumuskan kedua orang tuanya"'

Ibnu Mas'ud membacanya: 'A" J$ (maka Tuhanmu

khawatir).reo Ini jelas merupakan ungkapan pinjaman/kiasan. Ini

seperti ungkapan dari Allah Ta'ala di dalam Al Qur'an yang berupa

la'alla dar-'asaa,dan semua ini merupakan harapan dan kekhawatiran

berdasarkan pandangan kalian para mukhathab (pihak yang dituju oleh

ungkapan).

ret qira.ah ini dianggap sebagai penafsiran dan bukan qira'ah yang mutawatir.
rt' Silakan mer$* At Muharrar Al Wajiz (101437)'
t" ;il;;;suk qiraatr yang janggal. tni disebutkan oleh Ath-Thabari dalam

Jami' Al Bayan (t6li),lUnu athiyalr- dalarn Al Muharrar Al Waiiz (10/437), As-

Suyuttri dalant Ad-Durr Al Mantsui (4D37), dan An-Nuhas dalart Ma'ani Al Qur'an

tiizlg).Ini dianggap mengandung arti mengetahui sebagaimana yang dikatakan

if"n Atn-ffrabaril-'iAcni, i,otu fami mengetahui bahwa ia akan menjerumuskan

llauu or-g tuanya.,' Atau bermakna tidak iuka, sebagaimana yang dikatakan oleh

er en ari ,,Fagtasyiinaayahifakarihnaa (makakami tidak suka)."
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lrir+j- o'Mendorong kcdua orang tuanya ittt,o' yakni

membebani keduanya. Artinya: Kecintaan keduanya terhadap si anak

itu menyebabkan mengikutinya sehingga keduanya menjadi sesat dan

mengikuti agamanya (yakni kekufuran).

Firman Allah swr, 4: tiiLi- J -6',Ji "orn Kami

menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi merelm." Jumhur

membacanya dengan fathah pada ba' dan tasydid pada dal, sementara

Ashim membacanya dengan sulatn pada ba'dan tanpa tasydid pada

dal,tet yakni: Atlah menganugerahi anak bagi mereka.

'rS U ff "Drngon anak lain yang lebih baik kesuciannya

dari analmya i/2." Maksudnya, agama dan kebaikannya. Dikatakan

baddala dan abdala, seperti halnya mahhala dan amlala serta nazzala

dan anzala 18;j\"Dan lebih dalam kasih sayanglrya (trcpada ibu

bapatorya)." Ibnu Abbas membacanya 6!), dengan dhammah.tez

Seorang penyair mengatakan,

lt. . .O/..\St- p. c-a I
a.. L t

B agaimana mungkin rnenganiaya budak per ernpuan

padahal kelembutan dan kasih sayang mengalir darinyare3

Yang lainnya membacanya dengan suhtn. contohnya

rer Ini termasuk qira'ah mutawatir yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam
Taqrib An-Nasyr, hal. 138, Ibnu Athyatr dalarn Al Muharrar Al Wajiz (10/437) dan
Abu Hayyan dalatll^Al Bahr (6/55\.

rP qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz
(10/438) dan disandarkan kepada Ibnu Amir, dan disebutkan juga oleh Abu Hayyan
dalarn Al Bahr (61155) dan disandarkan kepada Ibnu Amir, Abu Ja'far dalam suatu

riwayag Ya'qub dan Abu Hatim, dan ia mengatakan, "Ibnu Abbas membacanya:
t1r.1, dengan fathah pada raa' dan kasrah pada fuaa'.' re3 Bait syair ini termasuk bukti penguat yang dikemukakan Al Mawardi dalam
Tafsirnya Q/503), Abu Ubaidatr dalarn Majaz Al Qur'an (ll4l3). Dan terdapat pula
dalan Al-Lisan dan At-Taj (enri: rafuima).

?'St: ,;utgi
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ungkapan Ru'bah bin Al 'Ajjaj:

"Wahai Dzat yang menurunkan lcasih sayang kepada ldris

dan yang menurunkan labtat kepada iblis.-rea

Adapun dari Abu Umar, ada perbedaan riwayat- Ka,a l$
adalatr 'athf pada kata '1f), artinya kasih sayang. Dikatakan

rafuimahu-raftmatan dan ruftman. Alif di sini berfungsi menwrjukkan

ta' nits (female), sedangkan mudzalclartry a rufum.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ar-rahim di sini bermakna

ar-ruftim.Ibnu Abbas membacanya: b) ,]f;!lj, yakni t}.1. Ia juga

membacanya: &;i!l.trs

Diriwayatkan dari Ibnu Jubair dan Ibnu Juraij, bahwa

keduanya mendapat ganti anak. perempuan. Al Kalbi mengatakan,

"Lalu anak perempuan itu dinikahi oleh salatr seorang nabi, kemudian

melahirkan seorang nabi, lalu melalui tangannya Allah Ta'ala

memberi petunjuk kepada segolongan umat."Ie6

Qatadatr mengatakan, "Anak perempwm itu akhirkan

melahirnya dua belas nabi.'

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij juga, batrwa ibr-rnya si anak

[yang dibunutr oleh Khidhir] pada saat ia dibunuh, sedang

mengandung anak yang muslim, sedangkan anak yang dibunuh itu

t* Bait syair ini oleh pengarang At-Lisan disandarkan kepada Ru'batr (entri:

rahima), dan ini merupakan bukti penguat An-Nuhas dalam I'rab Al Qar'an
Qnar,Ibnu Athiyah dalamAl Muharro Al waiiz (101438) dan Abu Hayyan dalam

Al Bahr (5/155).

"' Silakan lihatAl Muharrw Al Wajiz(101438).
rs Disebutkan oleh Al Mawardi dalam Tafsirnya, Q1502) dan Abu Hayyan

dalamAl Bahr (6/155).
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kafir.leT

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, o'Perempuan itu [yakni
pengganti anak yang dibunuh itu] melatrirkan seorang nabi."le8 Dalam

riwayat lain: "Allatr memberi ganti untuk kedua orang tuanya yang

berupa seorang anak perempuan yang melatrirkan tujuh puluh nabi."

Demikian yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya.

Para ulama kami (mdztrab Maliki) mengatakan, "Ini jauh dari

kemungkinan, karena tidak dikenal banyaknya para nabi kecuali di

kalangan Bani Israil. Sedangkan perempuan itu [yakni pengganti anak

yang dibunuh itul tidak berada di kalangan Bani Israil."

Dapat disimpulkan dari ayat ini tentang ketabahan terhadap

musibatr berupa kehilangan il*, walaupun hal itu sangat

menyakitkan hati. Barangsiapa yang pasratr terhadap qadha', maka

akibatnya akan terlatrir dari tangan yang putih. Kedua orang tua itu

sangat senang dengan kelahiran si anak, lalu keduanya bersedih hati

saat kematiannya. Padahal bila si anak itu tetap ad4 maka akan

menjadi petaka bagi keduanya. Maka, hendaknya rela terhadap qadha'

Allah Ta'ala, karena qadha' Allah terhadap orang beriman walaupun

itu berupa hal yang tidak disukai, sesungguhnya itu adalah lebih baik

daripada qadha'-Nya dalam bentuk yang disukai.ree

Firman Allah swr, # {J . SK 3t+i (73 "Adopu,

dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anakyatim." Kedua anak

yatim ini masih kecil, ini ditunjukkan karena redaksi kata "yatim".

Nama mereka adalatr Ashram dan Shuraim. Nabi SAW bersabda,

re7 Disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam At Muharrar Al Wajiz (101438).
ret Disebutkan oleh An-Nuhas dalan Ma'ani Al Qur'anQnBq.rry Atsar ini bersumber dari Qatadatr. Ibnu Katsir mencantumkannya dalam

Tafsirnya (5/l8l).
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"Tidak lagi yatim setelah baligh.'20o Ini sangat jelas.

Kemurgkinan juga sebutan yatim tetap disandangkan kepada

kedua anak itu walaupun telah baligh karena sebelumnya memang

yatim, yaitu dengan makna sebagai belas kasihan terhadap keduanya.

Mengenai hal ini telah dipaparkan,2ol yaitu batrwa yatim di kalangan

manusia adalatr orang yang kehilangan ayah, sedangkan di kalangan

binatang adalah yang kehilangan induk (ibu).

Firman-Nya: ,15 A 
*Di koto itu- menunjukkan bahwa

qaryah (perkampungan/ pemukiman/ desa) bisa juga disebut madiinah

(kota).Pengertian ini sebagaimana disebutkan dalam sebuatr hadits:

.6it SV .*+
*Alil diperintahkan tinggal di sebuah trotloz yang (akon)

menafiukkan kota-kota lainnya."z03 Di dalarn hadits hijratr disebutkan:

"Siapa kamu?", lalu yang ditanya menjawab, "Min ahli al madiinah"

(dari kalangan warga kota), maksudnya adalatr Makkatt.

'm Hadits senada dengan lafazh:

"Tidakyatim lagi setelah mimpi (baligh)."ItR. Abu Daud pada r"*OIf;:*:
wasiat, bab: Riwayat-Riwayat Tentang Kapan Berakhirnya Keyatiman, (3lll4,
nomor 2873).

2'r Silakan merujuk penafsiran ayat 83 dari surah Al Baqarah.

'' Y*rg dimaksud qnyalt di sini adalah kota Nabi kita Rasulullah SAW. Makna

"aWuhaa al Etrad'adalatr kota-kota yang ditaklukkan oleh para penduduk kota itu

ftota Nabi) dan yang diperoleh dari harta rampasannya. Silakan merujuk ln-
Nihayah (4157).

'0' HR. Al Bulfiari pada pembatrasan tentang Keutamaan-Keutamaan Madinah,

bab: Keutamaan Sebagai Tempat Yang Menghalau Manusia. Diriwayatkan juga oleh

Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Madinatr Menghalau Para Penjahahya,

Malik pada pembahasan tentang Jami', bab: Riwayat-Riwayat Tentang Tinggal di
Madinatr dan Keluar Darinya, dan Ahmad dalam Al Musnad Q/537).

{inir
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Firman Allah swr, U,iiK,:^#66*oon di bauahnya ada

harta benda simpanan bagi merelca berdua." Para mufassir berbeda

pendapat mengenai benda simpanan tersebut.

Ikrimah dan Qatadah mengatakan, "Yaitu berupa harta benda."

Ini tampak dari sebutan al lanz yang secara bahasa adalah kumpulan

harta, pembahasan tentang ini telah dikemukakan.2o4 Ibnu Abbas

mengatakan, "Yaitu berupa ilmu di dalam lembaranJembaran yang

terkubur."

Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia mengatakan, "Yaitu

berupa batu tulis yang terbuat dari emas, yang tertuliskan padanya:

Bismillaahir rahrnaanir rafuiim. Aku heran terhadap orang yang

percaya terhadap takdir, bagaimana ia bisa berduka. Aku heran

terhadap orang yang percaya terhadap rezeki, bagaimana ia bisa

merasa lelatr. Aku heran terhadap orang yang percaya terhadap dunia

dan silih bergantinya para penghuninya, bagaimana ia bisa merasa

tenteram. Laa ilaaha illallaah Mubammad Rasulullah (Tidak ada

sesembatran yang haq selain Allah, Muhammad adalah utusan

Allah)."205

Diriwayatkan juga serupa itu dari lkrimatr dan Umar maula

Ufrah. Ini diriwayatkan juga oleh Utsman bin Affan RA dari Nabi

SAW.

Firman A[ah SwT, WCi,5:i$"srdong ayahnya adalah

seorang yang shalfft." Konteks lafazh ini dan yang sebelumnya

menunjukkan bahwa ayah keduanya adalah bapak terdekat.

2q Lih. Penafsiran ayat34 dari suratr At-Taubah.
205 Lih. Pendapat para ulama mengenai makna al kanz dalan Jami' Al Bayan

(16/5), Ma'ani Al Qur'an karya An-Nuhas (4/281), Tafsir Al Movvmdi Q1503),
Tafsir lbnu Katsir (51182), Al Muharror Al Waiiz (10/438), Al Bahr Al Muhith
(6/155) dan Fath Al Qadir (31430).
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pendapat lain menyatakan, batrwa itu adalatr bapak ketujuh206,

demikian yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad'

Ada juga yang mengatakan bapak ke sepulrrh. Dengan itu207

kedua anak itu terjaga walaupun tidak disebutkan shalih. Bapak yang

dimaksud itu bernama Kasyih, demikian yang dikatakan oleh Muqatil,

sedangkan ibu mereka bernama Daniya, demikian yang disebutkan

oleh An-Naqqasy.

Ini menunjukkan, batrwa Allah Ta'ala memelihara diri orang

shalih dan anaknya fteturunannya) walaupun jaraknya jauh darinya

ftettrnman jauh). Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala memelihara

orang shalih sebanyak tujuh generasi dari ketunrnannya. I4

ditunjukkan oleh firman Allah ra'ola: x"g$i Jr 
"lt{itt {rLy

'd;Ai tA "sesungguhnya pelindunght ialah yang telah

menurunlran Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia melindungi orang-orang

yang sholift." (Qs. Al A'raaf [7]: 196).

Firman Allatl SwT, ci 'e X!;it 113 "Dan bukanlah aht

melahtlrannya itu menurut lcemauanht sendiri." Ini mengindikasikan

batrwa Khidhir adalatr seorang nabi. Perbedaan pendapat mengenai hal

ini telatr dipaparkan di muka. 3;'i6 i^s 
*Inlah keterangan" yakni

penafsiran tentang W *ig 8' i C *rertuatan-perbuatan yang

lramu tidak dapat sabar terhadapnya."

Segolongan ahli qira'ah membacanya: '#' sementara

Jumhtr membacany u, Ciii.Abu 
Hatim mengatakan, "Demikian kami

membacanya sebagaimana tulisan di datam mushaf'"

Terkait dengan ini terdapat lima masalatr:

26 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (10/439), At Bahr At Muhith (5/156) dan Fath Al

Qadir (31430).
zu lbid.
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Pertama: Jika seseorang mengatakan, batrwa tidak ada cerita

tentang muridnya Musa baik di awal ayat ini maupr.rr di akhirnya.

Maka dikatakan kepadanya, bahwa mengenai ini ada perbedaan

pendapat, Ikrimatr pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ..Tidak

terdengar cerita tentang muridnya Musa, padahal sebelumnya ia
bersama Musa?." Ibnu Abbas berkata, "Sang murid itu telatr minum
dari air tesebut sehingga abadi, lalu ia diambil oleh orang alim,

kemudian dinaikkan sebuatr perahu, lalu melayarkannya di laut.

Perahu itu terus mengarungi laut dan ia di dalamnya hingga hari

kiamat. Demikian itu karena sebenamya ia tidak boleh minum dari air

itu tapi malah ia meminumnya."

Al Qusyairi mengatakan, "Jika riwayat ini benar, maka sang

murid (pelayan) tersebut bukanlah Yusya' bin Nun, karena Yusya' bin
Nun masih hidup setelatr Musa dan menjadi penggantinya. Yang

benar, batrwa Musa memulangkan muridnya ketika telah bertemu

dengan Khidhir."

Guru kami, Imam Abu At Abbas mengatakan,

"Kemungkinannya bahwa telah cukup tidak menyebutkan pengikut

karena telah disebutkan yang diikutinya." Wallahu a'lam.

Kedua: Jika seseorang mengatakan, "Mengapa Khidhir
mengaitkan kisah pengeluaran harta terpendam milik kedua anak

(yatim) itu kepada Allah Ta'ala, sementara ketika ia melobangi

perahu (milik orang-orang miskin) ia mengatak ^, Gl '6 Lir6'a*
aht bertujuan merusakkan bahtera ifii', di sini ia mengaitkan

pengrusakan itu kepada dirinya?" Maka dikatakan kepadanya:

Disandarkannya kehendak kepada Allah Ta'ala terkait dengan dinding

tersebut adalah karena hal itu mengenai perkara yang terkait dengan

masa yang panjang lagi tidak diketahui, maka adalatr lebih baik
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mengkhususkan hat ini dengan menyebutkan Allah Ta'ala saja.

Walaupun Khidhir menghendaki untuk melakukan itu, namun yang

memberitahunya adalah Allah Ta'ala yang menghendaki itu'

Pendapat lain menyatakan, bahwa karena semua itu baik maka

disandarkan kepada Allah Ta'ala, sedangkan pengrusakan peratru

disandarkan kepada dirinya sebagai bentuk kesopanan, karena

terkandung kata 'aib', sehingga Ktridhir bersikap sopan dengan tidak

menyandarkan kehendak tersebut kecuali kepada dirinya sendiri.

Hal ini sebagaimana sikap Ibratrim AS ketika mengatakan, 6!j

Ai'i # e; "Dan apabila aht sakit, malw Dialah Yang

menyembuhkan aht." (Qs. Asy-Syu'araa' 126}. 80), sebelum dan

sesudatrnya ia menyandarkan perbuatan kepada Allah Ta'ala,

sedangkan sakitnya ia sandarkan kepada dirinya sendiri, karena sakit

itu mengandgng makna kurang dan musibah, karena tidak boleh

menyandarkan lafiaztr-lafirztr kepada Allah swT kecuali yang

mengesankan kebaikan, bukan yang mengesankan keburukan. Ini

sebagaimana firman Allah Ta'ala, '#ii i*r"Di tangan Engkaulah

segala kcbojikan:' (Qs. Aali 'Imraan l3l: 26). Di sini Allatt hanya

menyebutkan kebaikan dan tidak menyandarkan kebunrkan, walaupun

sebenarnya kebaikan, keburukan, madharat dan manfaat berada di

tangan-Nya, karena Allah Matra Kuasa atas segala sesuatu dan Maha

Mengetatrui segala sesuatu.

Ini juga tidak kontadiltif dengan apa yang diceritakan oleh

Nabi SAW dari Tuhannya 'Azzo wa Jalla, batrwa pada hari kiamat

nanti Allatr akan mengatakan,

' i I '!, :l;;1";-,tt ,G:tii 'ft *; ?'n ir.t U'* 
"# 't':t$*:-t'
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"Wahai anak Adam, l@til@ Aht saHt lamu tidak menjengtk'

Ku, lcetika Aht meminta makanan kamu tidok memberi-Ku

malcan, dan ketika Aht meminta minum lcamu tidak memberi-

Ku minum."2o&

Ini bentuk ungkapan pentrrunan tingkat khithab dan bentuk

kehalusan dalam mencela. Intinya adalah untuk memberitatrukan

tentang keutamaan Allah Yang Matra Mulia dan kadar patrala dari

perbuatan-perbuatan tersebut. Tentang makna ini telah dipaparkan.

lfiailahu a'lam.

Kemudian dari itu, Allah Ta'ala berhak untuk menyandarkan

apa saja kepada Diri-Nya sekehendak-Nya, sedangkan kita tidak boleh

sembarangan menyandangkan kepada-Nya kecuali yang telah

diizinkan bagi kita untuk menyandangkan sifat-sifat yang baik dan

perbuatan-perbuatan yang mulia. Matra Suci dan Matra Tinggi Allah

dari segala bentuk kekurangan dengan setinggi-tingginya.

Khidhir mengatakan tentang anak (yang dibunuhny 
"), 

-(r'rrt

"dan abu bertujuan", seolah-olatr ia menyandarkan perbuatan itu

kepada dirinya sendiri, kemudian beralih kepada Allah Ta'ala, dan

yang lebih tegas adalah kesempurnaan ciptaan dan akal. Mengenai hal

iru alhamdutillahtelah dipaparkan di dalam suatr Al An'aam.2oe

Ketiga: Guru kami, Imam Abu Al Abbas mengatakan,

"segolongan kaum zindiq bathiniyatr berpendapat untuk menempuh

suatu cara (tarekat) sehingga bisa menerapkan hukum-hukum syari'at

ini. Mereka mengatakan, 'Hukum-hukum syari'at ini bersifat umum

sehingga berlaku untuk para nabi dan orang umum.

Adapun para wali dan orang-orang khusus, tidak memerlukan

2ot Takhriinya telah dikemukakan.

'* Lih. Penafsiran ayat 152 dari surah Al An'aam.
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nash-nash itu, tapi yang berlaku bagi mereka adalah yang terdetik di

dalam hati merekq dan mereka menetapkan hukum berdasarkan apa

yang terdetik di benak mereka.' Mereka juga mengatakan, 'Demikian

itu karena kebersihan hati mereka dari segala noda dan kesuciannya

dari segala kotoran, sehingga dengan begitu tampak jelaslatr bagi

mereka ilmu-ilmu Tuhan dan hakekat ketuhanan. Maka dari itu,

mereka mengetatrui ratrasia-ratrasia ciptaan dan mengetatrui rincian-

rincian secara detail, sehingga dengan begitu mereka tidak

memerlukan semua hukum syari'at, sebagaimana yang berlaku pada

Ktri.lhir, yaitu cukup baginya ilmu-ilmu yang telah tampak baginya

dan tidak lagi memerlukan ilmu yang ada pada Musa mengenai semua

itu.' Di antara yang mereka nukil: 'Mintalah fatwa kepada hatimu,

walaupun para mufti telah memberimu fatwa'."

Lebih jauh guru kami RA mengatakan, "Pendapat ini adalatr

kezindikan orang yang berpendapat demikian adalah kufur dan

dibunuh (dihukum mati) serta tidak diperintahkan bertaubat, karena ia

telah mengingkari syari'at-syari'at yang telah diketahui, padahal Allatl

Ta'ala telah mernberlakukan sunnah-Nya dan hikmah-Nya, yaitu

batrwa hukum-hukum-Nya tidak dapat diketahui kecuali melalui para

rasul-Nya yang menjadi perantara antara Diri-Nya dengan para

makhluk-Nya. Mereka itulah yang menyampaikan risalah dan kalam-

Nya serta menjelaskan syari'at-syari'at dan hukum-hukum-Nya.

Untuk itulah Allah memilih mereka dan mengkhususkan mereka

dengan itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: <i .94- 'ifr

UVfr AtUfri <;9,:i fi:if$'Auah memitih utusan-

utusan-Qt{ya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.' (Qs. Al Hajj l22l:75), firman-

Nya: ,!r3t12re-4{6tfr'Atloh lebih mengetahui di mana Dia

menempatkan tugas kcrasulan.' (Qs. Al An'aam 16l: 124), firman-

LEf:llt gvltlyll ItlD



Nya: ;2$j 6-;:i'43)\{i,\ i;5i;.i'fi .i6i'b( ,Manusia itu
qdalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah
mengutus para nabi sebagai pemberi knbar gembiran dan pernberi

peringatart' (Qs. AI Baqarah l2l:213) dan ayat-ayat lainnya.

Secara umurn, ilmu yang pasti dan keyakinan yang mantap

telah ada, demikian juga ijma' (konsensus) ulama salaf dan khalaf
yang menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mengetatrui hukum-

hukum Allah Ta'ala yang merupakan rujukan segala perintah dan

larangan-Nya, dan tidak ada yang dapat diketahui darinya, kecuali

melalui para rasul. Karena itu, orang yang mengatakan, 'Ada cara

(tarekat) lain untuk mengetahui perintah dan larangan-Nya selain

melalui para rasul, sehingga dengan begitu tidak lagi memerlukan para

rasul,' maka ia kafir, harus dibunuh (dihukum mati) dan tidak

diperintatrkan bertaubat, serta tidak perlu berdialog dengannya.

Kemudian dari itu, berarti ia pun telah menetapkan adanya

para nabi setelatr Nabi kita SAW, padatral Allah telah menyatakan

batrwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul-Nya, sehingga tidak
ada lagi rasul ataupun nabi setelattnya. Intinya, bahwa orang yang

berdalih berdasarkan apa yang ada di dalam hatinyao dan batrwa itu
sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, dan ia bertindak sesuai dengan

kehendak-Ny4 sehingga dengan begitu ia tidak membutuhkan Kitab
maupun Sunnatr, berarti ia telah menetapkan kenabian pada diriny4
karena ini berarti serupa dengan sabda Nabi SAW,

_. . . '. '.< At 2::rht
"sesungguhnya roh qudus f:ro^1u{,*, datam

batinht..." al hadits.

Keempat: Mayoritas orang berpendapat bahwa Khidhir SAW

I Surah Al Kahfi
L J



telah meninggal. Ada juga segolongan ulama yang berpendapat bahwa
Khidhir masih hidup, karena ia telah minum dari air kehidupan, dan ia
tetap berada di bumi serta berkrmjung keBaitullah.

Ibnu Athiyah2to memg@kan, .,An-Naqqasy telatr berpanjang
lebar mengupas makna rnr, dm ia menyebutkan banyak hal di dalam
kitabnya yang bersumber dili Ali bin Abu Thalib dan yang lainnya,
namun semuanya tidak drya dijadikan patokan. seandainya Khidhir
AS masih hidup dan suka melaksanakan haji, tentu saja akan dikenal
di dalam agama Islm- Hanya Allah lah yang Maha Mengetahui
tentang detailnya sesala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Dia. Di antara
yang menunjukkan telah meninggdnya Khidhir AS sekarang adalah
sabda Nabi SAW,

,/)\i P i;i;t-;'* "{.i tJ,U :*'#'&fJ
,\,1

"Tahulcah kalian tentotg malam kalian ini? Sesungguhnya

tidak ada seorang pun wng kini masih hidup di muka bumi
yang akan tetap hidup (setelah seratus tahun).,,2t1

Menumt saya (Al Qurthubi): Demikian juga pendapat Al
Bukhari dan dipilih oleh Al Qadhi Abu Bakar bin Al .Arabi. yang

benar adalatr pendapat kedua2l2, yaitu bahwa Khidhir masih hidup

ili t it. Al Muhurar At Wajiz (tot44l).

-_ .']'_YI'-Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan para sahabat, bab: sabda

"Kini tidak ada lagi jiwa yang dilahiriin ying dapat meiewati seratus tahun di
muka bumi." 4/1965.

- 1" y-g benar menwut pandangan kami, barrwa Khidhir sudah meninggal
berdasarkan hadits Muslim tersebu! karena tidak ada perkataan (yang htak
diterima) setelah perkataan Nabi sAW. Jadi yang lebih utama aaatatr*meigamuit

Tafsir Al Qurthubi @



sebagaimana yang akan kami paparkan. Hadits tadi dikeluarkan oleh

Muslim di dalam ,kitab Shahih-nya dari Abdullah bin Umar, ia
menuturkan, "Pada suatu rnalam Rasulullatr SAW mengimami kami

shalat Isya di akhir mzlsa hidupnya. setelah salam beliau berdiri lalu
bersabda,

';'r. .rit q*:y,tl, jtly:y'ss'&?ri
.Lf ;r\i;b e

'Tahulrah lalian tentang malam kalian ini? Sesungguhnya

setiap seratus tahun darinya, tidak ada seorang pun yang

masih hidup di muka bumf ."

Ibnu Umar melanjutkan, "Kemudian orang-orang keliru

menakwilkan sabda Rasulullah SAW itu, yaitu ketika membicarakan

hadits-hadits tentang seratus tahun, sebenarnya ketika beliau bersabda,

.vf nr\i;b,b';'* et
'Tidak seorang pun yang'^*ih'hidup di ^u; bumi,'
maksudnya adalatr memutuskan generasi tersebut dan

menceritakannya."

Juga dari hadits Jabir bin Abdullatr, ia mengatakan, '.Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda sebulan sebelum beliau

meninggal,

Je tr, yr, tr, 
;, ; ff ;i t;;.#,

dalil itu berdasarkan konteksnya, tnnra menakwilkannya dan memaknai lafazhnya
dengan pemaknaan yang tidak tepat.

[,, Surah Al Kahfi



"Kalian menanyakan kepadaht tentang hari kiamat, padahal ilmu

tentang rtu ada di sisi Allah. Aht bersumpah dengan nama Allah,

bahwa (kini) di bumi ini, tidak ada satu jiwa Wn yang dilohirlan
yang dapat melalui seratus tahun."2t3 Dalam riwayat lain disebutkan:

Salim menuttrkan, "Kami ingat bahwa redaksinya adalatr:

.*;;;w,t
uYang diciptatran pada lwri itu.' Datam riwayat lainnya disebutkan:

.*,;+ e3*iU& e:ti;t?p f"i6
"Tidak ada satu jiwa p'un yang dilahirlcan saat ini yang setelah

berlalunya seratus tahun dan ia masih hidup saat itu."2r4

Abdurrahman, pengarang As-Siqayah menafsirkannya,

"Berkurangnya umur." Diriwayatkan juga serupa itu dari Abu Sa'id

Al Khudri.

Para ulama kami (madztnb Maliki) mengatakan: Kesimpulan

yang terkandurg oleh hadits ini, batrwa sebulan sebelum Nabi SAW

meninggal, beliau mengabarkan bahwa setiap manusia yang ada saat

itu umurnya tidak lebih dari seratus tahul ini berdasarkan sabda

beliau SAW,

... Lii ,ri u 6
*Tidak ada satu jiwa pun.." lafazh ini tidak -rrr.** -r*U", O*
tidak pula jin, sebab tidak ada keterangan tentang mereka yang

menyatakan demikian, dan juga tidak mencakup binatang karena tidak

berakal, inijuga berdasarkan sabda beliau,

2r3 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan Para Sahabat (411966).
2t4 lbid.
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.Li u")\i fu e';',i,fit
*Tidak seorang pun yang masih hidup di muka bumi." Berdasarkan

makna asalnya kata ini tidak dimaksudkan untuk yang tidak berakal,

maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah manusia. Ibnu Umar telah

menjelaskan makna ini, ia pun mengatakan, "Maksudnya adalah

memufuskan generasi tersebut." Tidak ada alasan bagi yang berdalih

dengannya untuk menepiskan pendapat orang yang mengatakan

bahwa Khidhir masih hidup karena keumuman sabda beliau,

... L*i or a 6
*Tidak ada satu jiwa pun..,'o karena keumuman irri *ufuWun sangat

tegas namun bukan merupakan nashnya, tapi bisa dikhususkan. Ini
terbukti karena tidak mencakup Isa AS, sebab ia belum meninggal dan

tidak dibunuh, ia masih hidup berdasarkan nash Al Qur'an dan

maknanya. Juga tidak mencakup dajjal yang dinyatakan masih hidup

berdasarkan hadits jassasah (binatang melata yang keluar di akhir
zaman)2ts. Dan juga tidak mencakup Khidhir AS walaupun tidak
dapat disaksikan oleh manusia. Dan juga tidak mencakup orang-orang

yang menyertai mereka sehingga terdetik di benak mereka ketika

saling membicarakan. Keumuman tadi tidak mencakup yang

demikian.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ash-habul kahfi (pua
penghuni goa) masih hidup dan melaksanakan haji bersama Isa AS,

sebagaimana yang telah dipaparkan. Demikian juga muridnya

(pelayannya) Musa menurut perkataan Ibnu Abbas, sebagaimana yang

2tt Jassasah adalah binatang melata yang keluar di
demikim kareua ia menyampaikan berita ke ada dajjal.
Nihayala (1D72).

akhir zaman. Disebut
Silakan merujuk ln-

tiil



tadi kami kemukakan.

Abu Ishak Ats-Tsa'labi menyebutkan di dalam kitabnya Al
'Arais: Yang benar, batrwa Khidhir adalatr seorang nabi yang hidup

abadi yang tidak dapat dilihat oleh mata. Muhammad Ibnu Al
Mutawakkil meriwayatkan dari Dhamrah bin Rabi'iah, dari Abdullatr

bin Syaudzab"u, iu mengatakan, "Khidhir AS dari keturunan Persia

dan Ilyas dari kalangan Bani Israil, keduanya saling berjumpa setiap

tatrun pada musim haji.'

Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia mengatakan,

"Sesungguhnya Khidhir dan Ilyas masih hidup di bumi selama Al

Qur'an masih eksis di bumi. Bila Al Qur'an telatr diangkat, maka

keduanya pun meninggal." Guru kami, Imam Abu Muhammad Abdul

Mu'thi bin Mahmud bin Abdul Mu'thi Al-Lakhmi di dalam Syarfu Ar-

Risalahnyaterhadap karya Al Qusyairi, mengemukakan banyak sekali

kisah-kisatr dari sejumlah orang-oftulg shalih dan shalihat, bahwa

mereka pernatr melihat Khidhir AS dan berjumpa dengannya.

Kesemuanya itu menguatkan dugaan bahwa Khidhir masih hidup di

samping apa yang tetah disebutkan oleh An-Naggsy, Ats-Tsa'labi

dan yang lainnya.

Disebutkan di dalam Shahih Muslim; "Batrwa dajjal mencapai

suatu daerah yang gersang mendekati kota Madinatr. Pada hari itu

datanglah kepadanya seorang laki-laki yang merupakan manusia

paling baik 
-atau: 

di antara manusia yang paling baik-." Al

hadits.2lT

216 Abdu[ah bin Syaudzab Al Khurasani Abu Abdinatrman, penduduk Bashrah

lalu Syam, seorang yang jujur dan ahli ibadah, termasuk generasi ke tujuh. Silakan
merujuk Taqrib At-Tahdzib (11423).

2r7 Diriwayaktan oleh Muslim pada pembahasan tentang Fitnah, bab: Sifat Dajjal
dst (412256). Hadits semakna diriwayatkan juga oleh Al Bukhari pada

pembahasan tentang Fitnah dan Madinah.
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Di bagian akhir hadits ini Abu Ishak mengatakan, .,yang

dimaksud dengan laki-laki tersebut adalah Khidhir."

Ibnu Abi Ad-Dunya menyebutkan di dalam kitab Al Hnvatif
dengan sanad yang dimauqnfl<an pada Ali bin Abu Thalib RA: Batrwa

ia pernah berjumpa dengan Khidhir, dan ia mengajarinya doa ini, dan

Khidhir menyebutkan bahwa di dalam doa itu terkandung patrala yang

besar, ampunan dan rahmat bagi yang membacanya setiap selesai

shalat, yaitu: "wahai Dzatyangtidak dipalingkan pendengaran karena

pendengaran (yang lain), wahai Dzat yang tidak tersalahkan oleh

berbagai permohonan, wahai Dzat yang tidak jemu dengan desakan

para (peminta yang) mendesak, limpatrilah aku dinginnya maaf-Mu
dan manisnya ampunan-Mu."

Disebutkan juga riwayat dari Umar bin Khaththab RA
mengenai doa ini seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib
RA yang didengarnya dari Khidhir. Diriwayatkan juga tentang

bertemunya Ilyas dengan Nabi sAW. Karena Ilyas bisa masih hidup
hingga masa Nabi sAW, maka Khidhir juga bisa, bahkan disebutkan

bahwa keduanya biasa bertemu di Baitullah setiap tahun, dan saat

keduanya berpisatr saling mengucapkan, "Maa sya'allaah, maa

sya'allaah, tidak ada yang dapat memalingkan kebunrkan kecuali
Allah. Maa sya'allaah, rilaa sya'allaah, nikmat apa saja maka itu dari
Allah. Maa sya'allaah, maa sya'allaah, aku bertawakkal kepada

Allatr. cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong dan Allatr adalah

sebaik-baik penolong." Riwayat tentang Ilyas insya Allah akan

dikemukakan di dalam penafsiran suratr Ash-shaffaat.

Abu Umar bin Abdil Barr di dalam kitab At-Tamhid
menyebutkan riwayat dari Ali RA, ia menuturkan, ,'Ketika Nabi SAW
meninggal dan telah dibungkus dengan kain, tiba-tiba terdengar orang



yang berbicara dari salah satu sudut rumatr, mereka mendengar

suaranya namun tidak dapat melihat orangnya, (orang tersebut

mengatakan),'Assalaamu'alahtm wa rafumatullahi wa barakaatuh.

Assalaamu 'alalanm ahlal bait, $;f ii;f' ,4 k (Tiap+iap yang

berjiwa okan merasakan mati. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 185)).

Sesungguhnya Allah mempunyai pengganti untuk setiap yang

meninggal dan pengganti untuk setiap yang pergi serta pelipur lara

untuk setiap musibatr. Karena itu, yakinlah kalian kepada Allatr, dan

hanya kepada-Nya-latr hendaknya kalian mengharap, karena

sesungguhnya yang tertimpa musibatr adalatl yang tidak mendapatkan

patrala.' Maka mereka pun menduga batrwa orang tersebut adalah

Khidhir AS."218 Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para

satrabat (yang mendengar suara itu dan menduganya Khidhir).

Alif laam dalam sabda beliau "fil ardhf' berfungsi

menunjukkan wilayatr, bukan jenis, yaitu negeri Arab. Ini berdasarkan

kebiasaan mereka yang di sana dan ke sana, tidak termasuk negerinya

YaJuj dan MaJuj. Juga tidak termasuk belatran kepulaun India dan

China yang saat itu tidak pernah dijangkau dan tidak pernah terdengar

rurmanya serta tidak pernatr diketatrui (oleh mereka), dan juga bukan

sebagai jawaban tentang dajjal.

As-suhaili mengatakan, "Ada perbedaan pendapat yang sangat

nyata mengenai rulma Khidhir. Diriwayatkan dari Ibnu Munabbih, ia

mengatakan bahwa namanya adalah Ablaya Ibnu Malkan bin Faligh

bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Ada juga yang

mengatakan bahwa ia adalatr lbnu 'Amil bin Samaqahin Ibnu Ariya

bin 'Alqama bin 'Aishu bin Ishak, ayatrnya adalah seorang raja dan

2r8 Ini hadits Ali yang dicantumkan oleh para pengarang kitab-kitab sirah, di
antaranya adalatr Ibnu Sa'd dalanThabaqatrryaketika menuttrkan tentang wafatnya
Nabi SAW.

tri,



ibunya adalah putri Persia yang bemama Alma, ia melahirkan Khidhir
di sebuah goa. Khidhir ditemukan di sana dan setiap harinya disusui

oleh kambing dari kambing-kambing milik seorang laki-laki dari desa,

lalu laki-laki itu mengambilnya dan merawatnya.

Setelatr dewasa, suafu ketika sang raja -yakni ayahnya-

sedang mencari juru tulis dan mengumpulkan para ulama dan cerdik

pandai untuk menuliskan lembaran-lembaran yang pemah diturunkan

kepada Ibratrim dan Syits. Saat itu, di antara para juru tulis yang

diajukan kepadanya adalatr anakny4 Khidhir, namun ia tidak
mengetahuinya. Karena dinilainya bahwa tulisannya bagus dan

pengetatruannya tinggi, maka ia pun mencari tahu tentang perihalnya,

lalu ia prm tahu bahwa itu adalatr anaknya. Maka ia pun memeluknya

dan menyerahkan kepadanya urusan rakyat.

Kemudian Khidhir pergi meninggalkan kerajaan karena

berbagai sebab yang cukup panjang bila dikemukakan. Hingga
akhirnya ia menemukan air kehidupan, lalu meminum darinya. Maka
ia tetap hidup hingga keluarnya dajial. Dialah laki-laki yang dibunuh

oleh dajjal dan dipotong-potong, kemudian Allah Ta'ala
menghidupkannya kembali. "

Ada juga yang mengatakan, bahwa Khidhir tidak sampai pada

masa nabi SAW. Namtm pendapat ini tidak benar. Al Bukhari dan

segolongan atrli hadits, termasuk di antaranya guru kami, Abu Bakar
Ibnu Al 'Arabi rahimatrullah, berpendapat: Bahwa Khidhir telah

meninggal sebelum mencapai seratus tatrun dari sejak ucapan Nabi
SAW:

.Ll tAL'r|'e, ,_?r\i ,* & ,rit 7a iu ,/1, Jt
"Hingga seratus tahun r;r;, tidak ado seorang pun yang;; ,rr;



hidup di mukn burni ini di antara merelca yong masih kini masih."

Maksudnya adalatr siapa pun di antara mereka yang hidup ketika

beliau mengucapkan perkataan ini.

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits ini telah kami singgung

dan juga pembahasannya, dan kami pun telatr menjelaskan, bahwa

Khidhir masih hidup sampai saat ini. Wallah a'lam.

Kelima: Ada yang mengatakan, bahwa ketika Khidhir pergi

untuk meninggalkan Musa, Musa berkata kepadanya, "Berilah aku

wasiat." Khidhir berkat4 "Jadilah orang yang banyak tersenyum,

bukan orang yang banyak tertawa. Tinggalkan pendesakan dan jangan

berjalan tanpa keperluan. Janganlatr engkau mencela orang-orang

yang salah karena kesalahan mereka, dan menangislah atas

kesalahanmu watrai Ibnu Imran."

Firman Allah:

(b; r, 6s\;ir5 &',r;,-i\,s; v ;6iui;

rt*:zl@'f €t @ fr ,a $ n'4r7r,-?.3\ A 5 k
in?r;6'^4';:. ; # -f O,!. ?6 C. : *AZ; d
it;6 iC@E ta.l ii-rr- 6-W 7'i3 itvl fili r :'.
'i( ;rru @ K(l:i|i,"t:; .2rg;':}f ,:^)'$,3fi
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@ qL ;i' rnffi ";{ :'t${@ (fu r+.;, n .a
"Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang

Dzulqornain. Katakanlahr'Aku akan bacakan kepadamu
cerita tentangnya.' Sesungguhnya Kami telah memberi
kekuasaan kepadanya di (maka) bumi, dan Kami telah
memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala

sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila
Dia telah sampai ketempat terbenamnya matahari, dia melihat
matohari terbenam di dalom laut yang berlumpur hitam, dan
dia mendapati di situ segolongan umat Kami berkatar,Hai

Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat
kebaikan terhadap mere ka.' B er kata Dzulq arnain r' Adap un
orang yang aniayo, maka komi kelak akan mengadzabnya,

kemudian dia dikerubalikan kepado Tuhannya,lalu Tuhan
mengadzabnya dengan adzab yang tidak ada taranya. Adapun
orang-orang yang beriman dan beramal shalih, maka baginya
pohala yang terboik sebagai balasan, dan akan kami titahkan

kepadanyo (perintah) yang mudah dori perintah-perintoh
kami.' Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Hingga

apabila Dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari
(sebeloh Timur), dia mendapati matahari itu menyinari

segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka
sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matohari itu,

demikionlah. Dan Sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala
apa yang oda padanya." (Qs. Al Kahli [18]: 83-91)

Firman Auah swr, U F4;6V S"#;If ,si eiilisj

@



t'Li "Mereke akan bertonya kcpadamu (Muhammad) tentang

Dzulqarnain. Katalcanlah, 'Afu alan bacalcan kepadamu cerita

tantangnya'." Ibnu Ishak mengatakan, "Di antara khabar tentang

Dzulqarnain, bahwa ia dianugeratri hal-hal yang tidak dianugerahkan

kepada selainnya. Ia diberi jalan hingga mencapai berbagai negeri di

belatran timur dan barat bumi. Tidak ada suatu negeri pun yang

dikunjunginya kecuali ia menaklukkan penduduknya. Batrkan ia telah

mencapai belatran timur dan barat, sampai-sampai ke wilayatr yang

tidak ada penduduknya."

Ibnu Ishak juga mengatakan, "Diceritakan kepadalar oleh

orang yang menuturkan kisah-kisah tentang orang-orang ajam (non

Arab) dari apa yang mereka peroleh mengenai Dzulqarnain, bahwa

Dzutqarnain adalah dari kalangan warga Mesir, namanya Marzaban

bin Mardiyah Al Yunani dari keturunan Yunan bin Yafits bin Nuh."

Ibnu Hisyaln2le mengatakan, 'Namanya AI Iskandar, dialah

yang membangun Iskandariyah lalu dinisbatkan kepadanya." Ibnu

Ishak mengatakan, "Diceritakan kepadaku oleh Tsaur bin Yazid, dari

Khalid bin Ma'dan Al Kala'i -Khalid adalatr orang yang pernah

berjumpa dengan banyak sekali manusia-, batrwa Rasulullatr sAw

ditanya tentang Dzulqarnain, maka beliau pun menjawab,

.:Atu, ry q,,-?:r\i'#+
'la adalah seorang raja yang menyambangi bumi dari

b ovv ahnya dengan b erb agai i al an -'

Khalid mengatakan, 'IJmar bin Khaththab RA mendengar

seorang laki-laki berkata, 'Wahai Dzulqamain.' Maka Umar berkata,

'Ya Allatr ampunilatr. Apakah kalian tidak rela memberikan nama

"' Silakan merujuk.,4s-Sirafr An-Nabawiyah dan Ar-Raudh Al Unf Qlai.



dengan nama-namapara nabi, sampai-sampai kalian menamai dengan

nama-nama malaikat'. "220

Ibnu Ishak mengatakan, "Allah yang lebih tahu, dari mana itu?

Apakah Rasulullah SAW pernatr mengatakannya atau tidak? Dan yang

benar adalatr yang beliau katakan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Diriwayatkan dari Ali bin Abu

Thalib RA seperti perkataan Umar, yaitu ia mendengar seseorang

memanggil orang lain, "Wahai Dzulqarnain." Maka Ali berkata,

"Tidak cukupkatr kalian memberi nama dengan nama-nama para nabi,

sampai-sampai kalian memberi nama dengan nama-nama

malaikat."22l

Diriwaya&an juga darinya, bahwa Dzulqarnain adalatr budak

(pelayan) seorang raju Dzulqarnain adalah seorang yang loyal

terhadap Allah lalu Allah mengukuhkannya.222 Pendapat lain

menyatakan: Ia adalah seorang nabi yang diutus, Allah Ta'ala

menaklukkan bumi di bawah kekuasaannya.

Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam lnta;b Al Akbar: "Bahwa

seorang malaikat yang bernama Rabaqil turun kepada Dzulqarnain,

malaikat itulah yang akan melipatkan bumi pada hari kiamat nanti dan

meremukkannya sehingga kaki para makhluk semuanya terperosok ke

dalamnya pada suatu siang, sebagaimana yang dikatakan oleh

sebagian ulama."

As-suhaiti rnengatakan, "Ilti merupakan kesamaran tentang

pengutusan malaikat kepada Dzulqarnain yang merentas belatran

20 lni dicantumkan oleh Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-Nabawiah Ql43') dan
An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (41284,285).

2t Atsar ini berasal dari Ali yang dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalatn Al
Muhorr Al Wajiz (101442,443).* Ibtd.

:",



timur dan barat bumi, seperti halnya kisah Khalid bin Sinan mengenai

takluknya api kepadanya yang merupakan kesamaran terkait dengan

malaikat yang diutus kepadanya, yaitu Malik AS dan para malaikat

lainnya. Demikian juga penyebutan Khalid bin Sinan Al 'Absi dan

kenabiannya oleh Abu Khaitsaman di dalam kitabnya Al Bad', dart

disebutkan batrwa telah diutus kepadanya seorang malaikat, yaitu

Malik, penjaga neraka. Di antara tanda-tanda kenabiannya adalah,

bahwa api yang disebut api Hadatsan keluar menghampiri manusia

dari suatu goa, lalu memakan manusia dan mereka tidak dapat

mengembalikannya. Lalu Khalid bin Sinan mengembalikannya

sehingga tidak keluar lagi."

Ada perbedaan pendapat yang banyak mengenai nama

Dzulqarnain dan sebab penamaannya dengan nama itu. Mengenai

namanya, ada yang mengatakan Al Iskandar ruja Yunani Al

Maqduni,223 batrkan ada seorang ahli garis keturunan yang dengan

sangat mantap menyatakan AI Maqduni

Ada juga yang mengatakan batrwa namanya adalah Hurmus,

dan dikatakan juga batrwa ia adalah Hurdis. Ibnu Hisyam mengatakan,

n3 Para atrli itrnu menyatakan batrwa Dzulqarnain itu bukan Al Iskandar Al
Maqduni, karena yang disebutkan oleh para sejarawan dalam kitab-kitab sejarah

mereka tidak seragam, demikian juga yang dituturkan oleh Al Qur'anul Karim
mengenai Darlqarnain. Menurut kami, bahwa ia adalatr seorang laki-laki mukmin
yang shalih, yang menguasai belahan timur dan barat bumi. Di antara kisalrnya

adalah sebagaimana yang dikisahkan Allah Ta'ala kepada kita dalam Kitab-Nya.
Inilah yang harus kita imani dan kita percayai. Adapun tentang mengetahui hakikat
asalnya, siapa namanya, dimana tempatnya, dan pada masa kapan? Mengenai semua

itu tidak ditturjukkan oleh Al Qur'an dan tidak pula oleh As-Sunnah yang shahih.

Maka pelajaran yang harus kita teladani adalah berdasarkan kisahnya dan tidak
hanya menitik beratkan pada sesuatu daripadanya. Itulah yang merupakan salah satu

ciri keluhuran dan kekhususannya kisah-kisah Al Qur'an, karena tidak menitik
beratkan pada pribadi-pribadi, tempat maupun masa, sehingga pengambilan

pelajarannya disimpulkan dari kisahnya sebagaimana yang diturunkan. Silakan

merujuk Al Israiliyat wa Al Maudhu'atfi l{uub At-Tafsir karya Syaikh Muhammad

Abu Syabhah,hal.342.
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"Ia adalatr Ash-Sha'b bin Dzu Yazin Al Himyari dari keturunan Wail

bin Himyar." Adapun pendapat Ibnu Ishak telah dikemukakan,

sementara Wahb bin Munabbih mengatakan, "Ia orang Romawi."

Ath-Thabari224 menyebutkan sebuatr hadits dari Nabi SAW,

batrwa Dzulqarnain adalah seorang pemuda dari Romawi, namun

hadits ini sanadnya dipertanyakan. Demikian yang dikatakan oleh

Ibnu Athiy*.z2s

As-Suhaili mengatakan, "Yang benar berdasarkan ilmu akhbar,

batrwa keduanya adalah dua orang yang berbeda, yaitu yang pertama

pada masa Ibratrim AS, yaitu yang dikatakan: Dialatr yang

memberikan keputusan untuk Ibratrim AS ketika orang-orang

mengadukan perkara kepadanya mengenai sumur yang tujuh di Syam.

Yang lainnya (Dzulqarnain kedua) adalatr yang hidup pada masa yang

dekat dengan masa Isa AS. Ada juga yang mengatakan, batrwa ia

adalah Afredon yang membunuh Bayorosef bin Orondsef raja lalim

pada masa Ibratrim AS, atau pada masa sebelumnya."

Adapun perbedaan pendapat mengenai sebab penamaannya

dengan nama tersebut, ada yang mengatakan, bahwa itu karena ia

mempunyai dua kepangan rambut (seperti tanduk; qarn secara

harfiyah berarti tanduk) sehingga karena itulah ia dijuluki begitu.226

Demikian yang disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan yang lairurya.

Adh-Dhafair adalatr kepangan-kepangan rambut kepal4

contohnya dalam ungkapan seorang penyair:

uLrh. Jani' Al Bayan06n\.u Lih. Al lt1utrorur Al wajb(l}ttAl).
a6 Lrh. Ma'mikaryaAn-Nuhas (4D84), Tafsir Ibnu Katsir (5/186) dn Ad-Dttrr

Al Mantsur @n4D.

@



grt^-st:6 )rrlf'a? W\rLrtiu'.5n
" Lalu htlcecup bibirnya dengon merenghth kepangan'kepangan

rambutnya

bak orang yang telah banyak mengeluarknn darah lagi terengah-

engah nafasnya sehingga sangat dahaga terhadap dinginnya air."227

Ada juga yang mengatakan, itu karena di awal kerajaannya ia

bermimpi seolah-olatr ia memegang dua tanduk matatrari, lalu ia

menceritakannya, lalu ditatorilkan bahwa kelak ia akan menguasai

semua wilayah yang disinari oleh matatrari. Karena itulatr ia dijuluki

Dzulqarnain. Ada juga yang mengatakan, bahwa dinamai demikian

karena ia mencapai betahan barat dan timur bumi, sehingga seolah-

olatr itu telatr menjelajatri dua tanduk dunia.228

Segolongan ulama mengatakan, batrwa ketika ia mencapai

tempat terbitrya matatrari, ia menyingkap tanduk-tanduknya melalui

mimpi, karena itulah ia dijuluki Dzulqarnain, atau qarnai asy-syaithan

(dua tanduk syetan).

n7 Di dalart Ash-Shihhah (en6: fuasraja), bait syair ini dinisbatkan kepada Umar

bin Abu Rabi'atr, sedangkan pada entri: latsama dinisbatkan kepada Jamil. Ibnu

Mandzur dalar1- At-Lisan (enfr|: fuasraja) menisbatkannya kepada Umar bin Abu

Rabi'ah, kemudian ia mengatakan, "Ibnu Bari berkata: Bait syair ini karya Jamil bin

Mu'ammar, bukan karya Umar bin Abu Rabi'ah." Bair syair ini termasuk syahid-

syatrid yang dikemukakan oleh Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (l0l44l)
dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (31434). Bait syair sebelumnya adalah:

'c.?'d blp' '# giLi?: rtj;#3u'6
tStlq:ot'4 L'.: 5 q'j',-*',*,.e)

"Ia berkata: Demi hidup ayahht dan kehormatan saudara-saudaralcu

sungguh aht akan memperingatkan penduduk bila ia tidak keluar.

Lalu aku pun keluar karena mengWwwatirkan perkataannya, lalu aku terserryum

Maka aku pun tahu, balwa sumpahnya itu tidak benar-benqr dilaksanakan."
228 Lih. Mi,ani karya An-Nuhas (41284), Tafsir Ibnu Katsir (6/186) dan Ad-Durr

Al Mantsur (4D41).
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Wahb bin Munabbih mengatakan, "Ia memiliki dua tanduk di

bawatr ikat kepalanya."

Ibnu Al Kawa' pernatr bertanya kepada Ali RA tentang

Dzulqarnain, apakah ia seorang nabi ataukah malaikat? Ali menjawab,

"Bukan ini (nabi) dan bukan itu (malaika|, ia adalah seorang hamba

yang shalih, yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'alo, lalu

mereka melukai kepalanya (sebelatr), kemudian ia menyeru mereka

lagi, namun mereka malatr melukai lagi kepalanya (sebelaturya

l^gi)."n Karena itulatr ia dijultrki Dzulqarnain."

Mereka juga berbeda pendapat mengenai masanya. Ada yang

mengatakan, bahwa masanya adalah setelatr Musa. Ada juga yang

mengatakan batrwa masanya adalatr pada masa fatrah (masa yakura

tidak ada rasul) setelatr Isa. Ada juga yang mengatakan, bahwa ia pada

masa Ibratrim dan Isma'il, sementara Ktridhir AS adalatr pembawa

panjinya yang besar. Mengenai hal ini telah kami kemukakan di dalam

suratr Al Baqaratr.ao

Secara global, Allah Ta'ala telah memberikan kekuasaan dan

kerajaan kepadanya serta menundukkan para raja kepadanya. Maka

diriwayatkan bahwa raja-raja dunia semuanya ada empat, yaitu dua

orang mukmin dan dua lainnya kafir. Yang mukmin adalatr Sulaiman

bin Daud dan Iskandar, sedangkan yang kafir adalatr Namrud dan

Buklrtanashar. Dan umat ini akan dikuasai oleh raja kelima"

berdasarkan firman Allah Ta'ala: .;VL q-li :F f/j\"(Jntuk
dimenangkan-Nya atas segala agama." (Qs. At-Taubah [9]: 33), yaitu

Al Mahdi.

'' Atsar dari Ali ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jani'Al Bayan(1618)
dan An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'm gfz$).

a0 Lih. penafsiran ayat 259 dari surah Al Baqarah.
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Ada yang mengatakan, bahwa disebut Dzulqarnain karena ia

berasal dari keturunan dua pihak yang mulia, yaitu ayatr dan ibunya

dari ahli bait yang mulia.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu karena ia menguasai

dua generasi manusia pada masanya dan selama itu ia masih hidup

(q arn juga berarti generasi).

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu karena apabila ia

memerangi musuh ia menggunakan kedua tangannya dan kaki-kaki

tunggangannya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu karena ia dianugerahi

ilmu ztratrir dan ilmu batin. Ada juga yang mengatakan, batrwa itu

karena ia memasuki kegelapan dan cahaya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu karena ia menguasai Persia dan Romawi.

Firman Allah SwT, i;ri ,t :; k Gy*Sesungguhnya Kami

telah memberi kchtasaan kepadanya di (muka) bumi." Ali RA

mengatakan, *Allah menundukkan awan kepadanya dan dibentangkan

banyak jalan baginya serta dihamparkan catraya untuknya, sehingga

malam dan siang adalatr sama baginya"

Dalam hadirc Uqbatr Ibnu Amir disebutkan: Batrwa Nabi SAW

mengatakan kepada segolongan orang dari attli kitab yang

menanyakan tentang Dzulqarnain kepada beliau, "Pada mulanya ia

seorang pelayan dari Rommv| lalu ia dianugerahi keraiaan, lalu ia

bepergian hingga mencapai negeri Mesir, kernudian ia membangun

sebuah lrota di sana yang bernama Iskandariyah. Setelah selesai, ia

dilwmpiri seorang malaikat yang kemudian membawanya nailc, lalu

malailcat itu berkata kepadonya, 'Lihatlah apa yang ada di

bau,ahmu.' Dzulqrarnain menjautab,'Aht hanya melihat lataht dan

tidak melihat yang lainnya.' Malailat itu berkata lagi,'Itu adalah

Gt]
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semua bumi, dan bagian hitam yang lcau lihat padanya itu adalah

laut. Sesungguhnya Allah Ta'ala hendak mernperlihatkan bumi

lrepadamu, dan Allah telah memberikan lrehtasaan kepadamu di

dalamnya, maka berjalanlah di muka bumi, lalu aiarilah yang jahil

dan mantaplranl ah yang' alim' ."23 
| A1 hadits.

Firman Allah SwT, li, n; $ . '4t7r "Don Kami telah

memberilran kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu." Ibrrtt

Abbas mengatakan, "Ilmu tentang segala sesuatu untuk mencapai apa

yang dikehendaki." Al Hasan mengatakan, "IJntuk mencapai apayar^g

dikehendakinya." Ada juga yang mengatakan, "Segala sesuatu yang

dibutuhkan para makhluk." Ada juga yang mengatakan, "Segala

sesuatu yang diperlukan oleh para raja untuk menaklukkan kota-kota

dan menundukkan para musuh."232 Asal makna as'sabab adalah at

habl (tali),lalu kata ini dipinjam untuk mengrrngkapkan sesuatu yang

dengannya bisa mencapai hal lain.

qt 'dl "Malca diapun menempuh suatu ialan",Ibnu Amir,

Ashim, Harniafr dan Al Kisa'i membacany" q; g6, dengan altf
qath'i. Sementara para ahli qira'ah Madinatr dan Abu Amr

membacanya: $ i1liti, dengan alif washal,233 yakni mengikuti salatr

satu jalan di antara jalan-jalan yang dianugeratrkan kepadanya.

Al Akhfasy mengatakan, "Tabi'tuhu dan ittaba'tuhu

23r Al Alusi rahimatrullatr menyebutkan banyak sekali pendapat mengenai

Dzulqamain, kemudian ia mengatakan, "secara global, semua pendapat mengenai

perkara Danlqarnain, hampir semua tidak ada yang terlepas dati qiila wa qaala
(dikatakan dan katanya)." Silakan merujuk Ruh Al Ma'an, (5/130).

232 Lih. Atsar-atsar ini dalam Jami' Al Bayan (16/8), Ma'ani Al Qur'an lt'arya

An-Nuhas (41285), Tafsir Al Ma+,ardi, Q/504), Tafsir lbn Katsir (51186), Al
Muharrar Al Wajiz (10/442) dan Al Bahr Al Muhith (61159).

'33 Lih. qira'atr ini dalam Taqrib An-Naryr, hal. 138, Jami' Al Btyan (1619), Al
Muharrar Al Wajiz (l}l443) dan Al Bahr Al Muhith (61159).Ini termasuk qira'ah
yang mutawatir.
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maknanya sarna, seerti radaftuhu dan ardaftuhu. Contohnya adalah

firman Allah ra'ata: 5. ! 4A,/jjli'AiIJli J,*6{y,erun tutupi

barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan);

mala ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.' (Qs. Ash-Shaffaat

[37]: 10). Contohnya mengenai perkataan: lasan basan dan qabiifu

syaqiift;'

An-Nuhas23a mengatakan, "Abu Ubaid memilih qira'atrnya

orang-orang Kufah, ia pun mengatakan, 'Itu karena berasal dari
(makna) as-sair (perjalanan).' Ia dan Al Ashma'i menuturkan:

tabi'ahu dan ittaba'hu adalah apabila berjalan namun tidak sampai

menyusulnya. Sedangkan atba'ahu adalatr bila menyusulnya. Abu
Ubaid mengatakan: Contohny a: €aari i;*, 'Maka Fir'aun dan

bala tentaranya dapat menyusuli mereka di walau matahari terbit.'
(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 60)."

An-Nuhas235 mengatakan, "Perbedaan ini, walaupun Al
Ashma'i telatr menuturkannya, namun tidak dapat diterima kecuali

berdasarkan alasan atau dalil. Sementara firman Allah 'Azza wa Jalla:

qri ifiE 'Makn Fir'aun dan bala tentaranya dapat menytsuli

merelw di walau matahari terbit' di dalam hadits tidak disebutkan

bahwa mereka menyusul. Karena yang disebutkan di dalam hadits:

Ketika Musa AS dan para pengikutnya keluar dari laut, Fir'aun dan

para pengikutrya masih berada di laut, lalu laut menenggelamkan

mereka. Jadi yang benar dalam hal ini, batrwa tobi'o, ittaba'a darr

atba'a adalah beberapa dialek (logat) yang maknanya sam4 yaitu

bermakna berjalan. Jadi bisa jadi menyusul dan bisa juga tidak."

'r+ # A3.-p63:.t ,,;3i 3.? ti'iyro "Hingga apabita

tst Lih. I'rab Al Qur'an(2t470).85 lbtd.



Dia telah sampai kctempat terbenamnya matohari, dia melihat

matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam." Ibntt

Ashim, Amir, Hamzatr dan Al Kisa'i membacanya: *6,236 yarrg

berarti pffi6, sedangkan yang lainnya membacanya: 'ri;, yang

artinya lratsirah al ham'ah,yak'ti lumpur hitam.

Dikatakan fuama'tu al bi'ra foam'an (dengan suhtn) apabila

aku mengeluarkan lumpur hitamnya (menguras sumtr). Sedangkan

himiat al bi'ru fuama'an (dengan harakaQ apabila sumur itu banyak

lumpur hitamnya. Bisa juga erp6 berasal dari al ltam'ah,laht hamzah-

nya diringankan dan dirobah menjadi ya'. Pengertian maknanya

dengan memadukan kedua qira'atr ini menjadi: laut yang panas dan

berlumpur hitam.

Abdullah bin Amr menuturkan, 'Nabi SAW memandang

matalrari ketika sedang terbenam, lalu beliau bersabda'
c\

LtAt irt
a

y';r4,* t1 6?\ t#7_6 Yi 36

.,/)\i

'Api Allah yang sangat pana* Seandainya tidak ditahan

dengan perintah Allah, tentulah setnua yang ada di muka bumi

alran terba\*/1237

Ibnu Abbas mengatakan, "Lfbai membacakannya kepadanya

zr0 qira'atr ini termasuk qira'ah sab'ah (qira'atr yang tujuh) sebagaimana yang

tercantum dalam .,{s-,Saba'ahkarya Ibnu Muhammad, hal. 398, Taqrib An-Naryr

karya Ibnu AlJazari,hal. 138, dan disebutkan juga oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al
Bayan (16/10), An-Nuhas dalam Ma'ani AI Qur'an (41286), Al Mawardi dalam

fafsirnya (2t505),Ibnu Athiyah dalarn At Muharrar Al Waiiz (101443),Ibnu Katsir

dalam Tafsirnya (5/188) dan Abu Hayyan dalarn Al Bahr (61159).
,,, Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya(31102) dari riwayat

Ahmad dari Zaid bin Harun. Ibnu Katsir mengatakan, "Tentang keshahihan

marfu'nya hadits ini perlu ditinjau lebih jauh, karena ada kemungkinan bahwa ini

dari perkataan Abdullah bin Amr."



sebagaimana yang Rasulullah SAW bacakan kepadanya: 'yij' q C

(di dalam laut yang berlumpur hitam)." Mu'awiyah mengatakan,

"Yaitu ai6 @anas)." Lalu Abdullatr bin Amr bin Al 'Ash berkata,
*Ketika aku sedang bersama Amirul Mukminin, mereka menunjuk

Ka'b sebagai pengambil keputusan di antara mereka, dan mereka

berkat4 'Wahai Ka'b, bagaimana engkau dapati ini di dalam Taurat?'

Ia pun menjawab, 'Aku mendapatinya terbenam di laut yang hitam'."

Dengan begitu, ini sama dengan Ibnu Abbas.238 Penyair Tubba' Al

Yamani mengatakan,

3J#33jI' 'i;"s Gs ry *f;tt;ok s

,#olgt)+tLJt{.r-,:;*iilaQf
A.rj'rb ,,,-3rt'.-?1 c?j

*Adalah Dzulqarnain sebelumht sebagai seorang rnuslim

dan raja dimana para raia tunduk dan patuh kcpadanya.

Ia mencapai belahan barat dan timur bumi dengan menggunakan

berbagai jalan kareno perintah dari Dzat Yang Maha Bijaksana lagi

Menunjuki.

Lalu ia melihat tempat terbenamnya rnatahari saat matahari

tenggelam

di suatu laut yang bertanah lumptt hitam."23e

23t Ini disebutkan oleh An-Ntrhas dalart Ma'ani Al Qur'an (4286),Ibnu Athiyatt

dalan Al Muhtrt Al wajiz (101443) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (5/189).
23e Bait-bait syaii ini dijadikan sebagai bukti penguat oleh An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (4/287),Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al waiiz (101444), Al
Mawardi dalam Tafsimyar 21505, Abu Hayyan dalarn Al Bahr (61158), As-Suyuthi

dalam Ad-Durr Al Mantsur (4D48) dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir
(3t43e).
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Al Qaffal mengatakan, "Sebagian ulama berkata, 'Maksudnya

bukan berarti ia mencapai matahari saat terbenam dan terbit sehingga

bisa menggapainya dan menyentuhnya, karena matahari itu berputar

bersama langit di sekitar bumi tanpa bersentuhan dengan bumi. Jadi

matahari itu lebih besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam salatr

satu laut bumi, batrkan jauh lebih besar daripada bumi itu sendiri. Jadi

maksudnya, bahwa ia mencapai ujung peradaban di arah barat dan

ujung peradaban di arah timur bumi, lalu ia mendapatnya, dalam

pandangan mata, tengah tenggelam di dalam laut panas, sebagaimana

yang kita saksikan di bumi yang luas ini, seolah-olah matatrari itu

masuk (tenggelam) ke dalam bumi. Karena itulatr Allah mengatakan,

(*r+.;'i A S;i i ;i eACf.t'dia mendapati matahari itu

menyinari segolongan umat yang Kami tidak meniadikan bagi merelca

sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari irz.' Jadi tidak

dinyatakan bahwa matahari itu terbit kepada mereka dengan

menyentuh dan bersinggungan dengan mereka, tapi maksudnya

adalatr: bahwa mereka adalah yang pertama kali disinari'."

Al Qutabi mengatakan, "Bisa jadi itu berupa salatr satu laut,

dan bisa jadi matahari itu terbenam di baliknya, atau bersamanya, atau

memang di sana. Maka kata sifat itu memerankan peran yang

disifatinya ." Wallahu a' lam.

(56:.,q'{.j"Dan dia mendapati di situ segolongan ttmat,"

yakni di laut tersebut atau di ujung laut tersebut. Mereka itu adalah

penduduk Jabres yang mentrut bahasa Suryani adalah Jerjisa. Tempat

itu dihuni oleh suatu kaum dari keturunan Tsamud, yaitu sisa-sisa

mereka yang beriman kepada Nabi Shalih. Demikian yang dikatakan

oleh As-Suhaili.
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Wahb bin Munabbih2ao mengatakan, "Dzulqarnain adalah

seorang laki-laki dari Romawi, ia anaknya salah seorang yang sudah

tua yang tidak mempunyai anak selainnya. Namanya adalatr Al

Iskandar. Setelah dewasa dan menjadi hamba yang shalih, Allah

Ta'ala berkata, 'Wahai Dzulqamain, sesungguhnya Aku mengutusmu

kepada umat-umat di bumi, mereka itu adalah umat-umat yang

beragam bahasanya, dan mereka itu adalatr semua umat bumi. Mereka

terdiri dari berbagai golongan: Dua umat antara keduanya berjarak

seluruh panjang bumi, dua umat antara keduanya berjarak seluruh

lebar bumi, dan umat-umat lainnya berada di tengatr bumi, di

antaranya adalah bangsa jin, manusia, YaJuj dan MaJuj.

Adapun kedua umat yang jarak antara keduanya sejauh

panjang bumi adalatr umat yang berada di tempat terbenamnya

matatrari yang disebut Nasik, sedangkan yang satunya lagi berada di

tempat terbitnya matahari yang bernama Mansak. Kedua umat yang

jarak antara keduanya sejauh lebar bumi adalatr umat yang berada di

belatran bumi kanan yang disebut Hawil, sedangkan yang satunya lagi

berada di belahan bumi kiri yang disebut Tawil.'

Maka Dzulqarnain berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau telah

mengutusku untuk perkara yang besar, tidak ada yang mampu

melakukannya selain Engkau. Karena itu, beritahulatr aku tentang

umat-umat ini, dengan kekuatan apa aku bisa mentrndukkan mereka?

Dengan kesabaran aku apa bisa mengimbangi keras kepala mereka?

dan dengan bahasa apa aku berbicara dengan mereka? Lalu bagaimana

aku bisa memahami batrasa mereka sementara aku tidak mempunyai

240 Ini perkataan yang diriwayatkan dari Wahb. Di situ terkandung campuran dan

tambahan, maka pembaca muslim henda}nya bisa bersikap cerdas sehingga bisa

membedakan antara yang bennutu dan yang tidak berbobot, dan tidak terpedaya

oleh perkataan seseorang yang tidak dikukuhkan oleh keterangan dalam Al Qur'an
mauprm As-Sunnah.
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kekuatan?'

Allah Ta'ala berkatq 'Aku akan memenangkanmu dengan apa

yang aku embankan kepadamu. Aku akan melapangkan dadamu

sehingga kamu bisa mendengar segala sesuatu. Aku akan meneguhkan

pemahamanmu sehingga kamu bisa mematrami segala sesuatu. Aku

akan menyematkan kewibawaan kepadamu sehingga tidak ada yang

berani kepadamu. Aku akan menundukkan cahaya dan kegelapan

kepadamu sehingga keduanya menjadi bala tentara yang termasuk di

antara para bala tentaramu, dimana cahaya menuntutnu di

hadapanmu, sementara kegelapan menjagamu dari belakangmu.'

Setelatr dikatakan demikian kepadanya, Dzulqarnain bersama

para pengikutnya pun bertolak menuju suatu umat yang terletak di

tempat terbenamnya matahari, karena tempat itulah yang merupakan

tempat umat yang paling dekat dariny4 yaitu Nasik. Di sana ia

mendapati kumpulan manusia yang sangat banyak, tidak ada yang

mengetahui jumlatrnya kecuali Allah Ta'ala, juga kekuatan dan

keperkasaan yang tidak dapat ditandingi kecauli oleh Allah, serta

batrasa yanlg bermacam-macam dan kecenderungan yang sangat

beragam.

Kemudian mereka dikepung oleh kegelapan, dimana

disiagakan di sekitar mereka tiga pastrkan kegelapan yang mengepung

mereka dari semua tempat, hingga mereka dikumpulkan di suatu

tempat. Lalu Dztrlqarnain mastrk kepada mereka bersama cahaya,

kemudian mengajak mereka untuk menyembah Allah Ta'ala. Di

antara mereka ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang kufur

serta menghalanginya. Lalu orang-orang yang berpaling diliputi oleh

kegelapan dari setiap tempat, lalu pasukan kegelapan memasuki

mulu! hidung, mata dan rumah-rumah mereka serta meliputi mereka
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dari setiap tempat.

Maka mereka pun bingung, bingung dan takut binasa, lalu

mereka berteriak kepada Allah Ta'ala dengan safu suara, 'Kami

beriman.' Maka serta merta kegelapan pun dilepaskan dari mereka,

lalu mereka kembali memiliki kekuatan dan masuk ke dalam seruan

Dzulqarnain. Akhirnya mereka menjadi satu pasukan bala tentara

penduduk barat yang terdiri dari umat-umat yang besar.

Selanjutnya Dzulqarnain bertolak memimpin merek4

sementara kegelapan menggiring dan menjaga mereka dari

belakangnya, dan catraya menuntun dan menunjukkannya di hadapan

mereka. Dzulqamain berjalan di belahan kanan bumi menuju umat

yang berada di negeri belahan kanan bumi, yaitu Hawil. Allah Ta'ala

telah menundukkan tangan, hati, akal dan pandangannya sehingga ia

tidak salah ketika melakukan suatu tindakan.

Ketika mereka sampai di perairan atau laut, mereka membuat

perahu dari kayu-kayu kecil seperti sandal, lalu disusrurnya dalam

sesaat, kemudian semua umat tersebut yang bersamanya ditempatkan

di situ. Setelah mengarungi lautan-lautan dan sungai-sungai,

Dzulqarnain membongkar perahu itu dan menyerahkan satu kayu

kepada setiap orang sehingga tidak berat membawanya. Lalu ia pun

sampai ke Hawil, lalu malakukan hal sama sebagaimana di wilayah

Nasik, maka mereka pun beriman, dan keperluan terhadap mereka pun

usai.

Selanjutnya Dzulqarnain membawa bala tentara mereka dan

bertolak menuju belatran bumi lainnya, hingga sampai di Mansak,

tempat terbitrya matahari. Di sana pun ia melakukan hal yang sama,

dan dari mereka itu dijadikan satu pasukan bala tentara sebagaimana

yang dilalcukan sebelumnya. Kemudian bertolak lagi ke belatran bumi
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kiri menuju Tawil, yaitu umat yang menempati wilayah kebalikan

Hawil yang jarak antara keduanya sejautr lebamya bumi Di sana pun

ia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ia

menuju umat-umat yang menempati bagian tengah bumi yang terdiri

dari jin, manusi4 Ya'juj danMa'juj.

Di salatr satu perjalannya yang menuju Turk di belatran timur,

segolongan umar shalih dari kalangan manusia berkata, 'Wahai

Dzulqarnain, sesungguhnya di antara dua guntrng ini terdapat makhluk

di antara makhluk-makhluk Allatr Ta'ala yang jumlahnya sangat

banyak. Mereka sama sekali berbeda dengan manusia" mereka lebih

mirip dengan binatang, mereka memakan rumput, memangsa binatang

sebagaimana binatang buas yang memangsa, memakan semua

binatang-binatang tanah bumi yang berupa ular, kalajengking, kadal

batrkan semua yang bernyawa yang diciptakan Allah di bumi. Tidak

ada makhluk Allah Ta'ala yang perflrmbuhannya secepat

pertumbuhan mereka dalam satu tatrun. Jika waktu terus berlanjut,

maka mereka akan memenuhi bumi dan menghabiskan semua

penduduknya. Bisakah kami memberimu bayaran agar engkau mau

membuatkan batas antara kami dengan mereka?'..." lalu

dikemukakan haditsnya.

Insya Allah nanti akan dikemukakan sec.ra cukup tentang sifat

YaJuj, Ma'juj dan Turk, karena mereka adalah salah satu jenis

mereka.

Firman Allah swr' {}i W (il "Kami berkata' 'Hai

Dzulqarnain"' Al Qusyairi Abu Nashr mengatakan, "Bila ia seorang

nabi, maka itu adalatr wahyu, bila bukan nabi maka itu adalah ilham

dari Allah ra'ata.u (iL ii. # ;t et ;|i J -(7;"Komu 
boteh

menyilaa atau boleh berbuat kebailcan terhadap merel(a." Ibrahim bin
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As-Sari mengatakan, "Allah memberinya kedua pilihan ini,

sebagaimana Allah memberikan pilihan kepada Nabi SAW dengan

firman-Nya: ii? ,,,F f '# W 3i6 o$'titra meretra (orang

Yahudi) datang kepadarnu (untuk meminta putusan), rtaka

putuslranlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari

merelra.'(Qs. Al Maa'idah lil: aD dan sebagainya."z{t Abu Ishak Az-

h$jaj mengatakan, "Maknanya, bahwa Allah Ta'ala memberinya

pilihan antara dua keputusan tersebut."2a2

An-Nuhas2a3 mengatakan, "Ali bin Sulaiman menyangkal

pendapatrya itu, karena tidak ada khabar yang shahih yang

menyatakan batrwa Dzulqarnain adalah seorang nabi, jadi bagaimana

bisa diajak bicara dengan itu. Bagaimana juga ia mengatakan kepada

Tutrannya 'Azza wa Jalla, .t-, ll'ij-f 'kemudian dia dikembalikan

kepada Tuhannya'? Bagaimana juga ia mengatakan , ,t3$,3fi 'maka

lami lrelak akan mengadzabnya', bagaimana berbicara dengan kata

'kami'. la menjawab, 'Perkiraannya: Kami katakan, 'Wahai

Muhammad, mereka itu berkata: Watrai Dzulqarnain'."

Abu Ja'far An-Nuhas2e mengatakan, "Ini yang dikatakan oleh

Abu Al Hasan. Tapi itu tidak ada artinya. Adapun firman-Nya: r3q6i

fiji'Kami berkata,'Hai Dzulqarnain'maka boleh iadi Allah 'Azza

wa Jalla berbicara kepadanya melalui lisan seorang nabi pada waktu

itu, dan bisa jadi Allah mengatakan ini kepadanya sebagaimana

mengatakan kepada Nabi-Nya: {:.t, (V 33. V, (y'oo, sesudah itu

lramu boleh membebaslcan mereka atau menerirna tebusan.' (Qs.

'or Atsar ini berasal dari Ibrahim bin As-Sari yang juga disebutkan oleh An-
Nuhas dalarn Ma'ani Al Qur'an(41288).

2n2 Atsar ini dari Az-Zu11aj yang disebutkan juga oleh Asy-syaukani dalan Fath
Al Qadir (31436).

203 Lih. Ma'ani At Qur'an (41288,289).

'* Lih. I'rab Al Qur'an Q/470).
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Muhammad $71: $.Adapun tentang firman-Ny ", tSL':)i'4$,35
.;rj 'malra pami trelak apan mengadzabnya, pemudian dia

ditrembalitran kcpada Tuhannya,' maka perkiraannya: Bahwa Allatl

Ta'alamemberinya pilihan antara membunuh, yaitu firman-Nyu, J-0;

A'*'t**u boleh menyipsa'dan membiarkan, yaitu firman-Nya: 
-11[

g Aq,J 'atau boleh berbuat kebaitran terhadap merelca' ."

Selanjutnya Dzulqarnain berkata kepada kaum tersebut, i 61

ilb *ldopun orang yang anirya" yakni siapa pun di antara kalian

yang tetap dalam kekufuran, ,rii;3 ,3i.ii "Uot* trami lcelak atran

mengadzabnya" yaknidengan dibunutr. -p JL'';;-f "Kemudian dia

dilrembalitran kcpoda Tuhannya" pada hari kiamat. K (::i X$:i
,,lalu Tuhan mengadzabnya dengan adzab yang tidak ada taranya"

yakni dengan adzr;b yang keras di dalam Jatrannam.

G( { L13 "Uopun orang-orang yang beriman", yakni

bertaubat dari kekufur*. wJi3"dan berarnal shalih". Ahmad bin

Yatrya mengatakan, " gl dalam kalimat g AW i'W i$ 6U;
(lramu boteh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap merelw)

berada pada posisi nashab." Ia juga mengatakan, "Jika dianggap pada

posisi rafa' mak'abermakna 'i i'{,sebagaimana ungkapan:

u*tu?ryir) WWLEWG;
"Beranglratlah tcatian berdua, maka kalian bisa menyelesailcan suatu

kcperluan

dan b is a j uga meninggallan i ej ak b aik dan persalnbatan."as

Silli i5+ :;$ uMaka baginya pahala vang terbaik sebagai

zns Bait syair ini dijadikan bukti penguat yang tidak dinisbatkan oleh Al Fana'

dalam Ma'ani Al eui'an Qll58), An-Nuhas dalam I'rab Al Qur'an Ql47l) dn
Asy-syaukani dalarn Fath Al Qadir Qla3Q.
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balasan." Qira'ah para qrura' Madinah, Abu Amr dan Ashim adalah:

,;:.iJ '"t? 'ii,zto detgan rafa' sebagai mubtada' atau istiqrar,

sedangkan i$t pada posisi khafadh karena pengaruh idhafah, darr

dibuangnya tanwin juga karena idhafah, yakni: baginya pahala yang

terbaik di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak, yaitu surga. Jadi bentuk

redaksinya adalah mengidhafatkan al jazaa'kepada al jannah, seperti

firman-Nyu, ;$ tL *Kryokinan yang benar." (Qs. Al Waaqi'ah

[56]: 95) a*ri?$ jlJ! "Dan sungguh kampung akhirat itu;' (Qs.

Al An'aam 161:32). Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'.2a7

Bisa juga bahwa yang dimaksud dengan 6J:i adalah amal-

amal'shalih, dan kemungkinan balasan itu dari Dzulqarnain, yakni:

aku memberinya balasan yang baik dan mengutamakannya. Boleh

j:urga tanwin-nya dibuang karena bertemunya dua sukun, dan 63i
pada posisi ,a/b' sebagai badal, demikian menurut ulama Bashrah,

dan pada pemaknaannya menurut ulama Kufah. Berdasarkan

penguraian ini, maka qira'ah Ibnu Abi Ishak: .;Jjr itf ^ll,2a8 
hanya

saja anda tidak membtangtanwinnya, dan itu lebih baik.

Semua ulama Kufatr membacanya, ;"*(tt i5; i:$, dengan

nashab lagi tanwin, yakni: maka baginya pahala yang terbaik sebagai

balasan.

Al Farra'2ae mengatakan, "itli pada posisi nashab sebagai

tamyiz, dan ada juga yang mengatakan sebagai mashdar."

246 qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam Taqrib An-Nasyr, hal. 138,

Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan (16/ll), An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an
(4/290) dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (101445).

'o' Silakan merujuk Ma'ani Al Qtr'onkarya beliau (21159).
248 qira'ah Ibnu Ishak ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam At Muharrar Al

Wajiz (101446) dan Abu Hayyan dalarn Al Bahr (6/160).
2ne Silakan merujuk Ma'ani Al Qur'an karya beliau, Q./159), I'rab Al Qur'an

karya An-Nuhai (21471) dan Al Bahr Al Muhith (6/160).
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Az-Zujjaj mengatakan, "Itu adalah mashdar pada posisi haal,

yakni: maj ziyyan bihaa j azaa' n."

Ibnu Abbas dan Masruq membacanyu, u$ti6t'll,2s0 bukan

dengan tamvin. Dan ini menurut Abu Hatim adalah pembuangan

tawvin karena bertemunya dva suhn, ini seperti halnya qira'atr: 'di

;iJjr 'rr.;* menurut salah satu pandangan An-Nuhas.2sl Namun ini

dianggap keliru oleh yang lainnya, karena tidak berada pada posisi

pembnangan tarwin karena bertemunya dua suhtn, dan perkiraannya

adalah:fa lahuu ats-tsat4'aab jazaa'a al hwnaa.

Firman Allah SWT, W'8? "Kernudian dia menempuh jalan

(yang lain)" maknanya telah dikemukakan, batrwa atba'a dan ittaba'a

maknanya sama, yaihr menemputr suatu jalan dan persinggatran. iF
*3i * A ll"Hingga apabila Dia telah sampai ke tempat

terbitnya matahari (sebelah Timur)." Mujatrid dan Ibnu Muhaishin

membacan ya dengan fathah pada mim dan I am.252

Ada yang berpendapat: thala'at asy-syarns wa al lrautaakib

(matatrari dan bintang-bintang terbit) tuluu'an wa mathla'an. Al

Mathla' dar. al mathli'adalah tempat terbit, demikian yang dikatakan

oleh Al Jauhari.253

Maknany4 batrwa ia sampai ke tempat suatu kaum yang antara

mereka dan tempat terbitnya matahari tidak ada orang lain, sementara

matahari itu terbit di belakang itu dengan jarak yang sangat jauh.

Initah makna firman-Ny u, ii e$\i3{.t "dia mendapati matahari

zso qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al llrajiz
(101446) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr (6/160).

"' Silakan merujuk.I'raD Al Qttr'onkaryabeliau, Q1472).
zsz qira'artr ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam Tafsirnya (2/506), Ibnu

Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (10/M6> dan Abu Halryan dalam Al Bahr
(6/16l).

'' Silakan merujuk .,{sft-Slr ihhah (3 I I 1253).
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itu menyinari segolongan umat."

Ada perbedaan pendapat mengenai kaum tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb bin Munabbih sebagaimana yang telah

dikemukakan, yaitu umat yang tinggal di wilayatr Mansak yang

lokasinya kebalikan daxi Nasik. Demikian yang dikatakan oleh

Muqatil.

Qatadah mengatakan, "Keduanya disebut Az'Zani."

Al Kalbi mengatakan, "Mereka adalah Taris, Hawil dan

Mansak. Mereka tidak berpakaian dan buta terhadap kebenaran.

mereka suka bergumul seperti anjing dan ribut seperti keledai."

Ada juga yang mengatakan batrwa mereka adalatr penduduk

Jabalq, mereka dari keturunan orang-orang beriman kaum 'Ad yang

beriman kepada Nabi Hud, dalam batrasa Persia, mereka disebut

Marqisa. Adapun yang berada di tempat terbenamnya matatrari adalah

penduduk Jarbes. Masing-masing dari kedua kota itu memiliki

sepuluh ribu pintu, jarak antara setiap pintu adalah satu farsakh. Di

belakang Jabalq ada sejumlatr umat, mereka adalah Tafil dan Taris,

mereka itu bertetanggaan dengan YaJuj dan MaJuj.

Penduduk Jabres dan Jabalq beriman kepada nabi SAW, Ymg

mana pada malam Isra beliau melewati merek4 lalu menyeru mereka

dan mereka pun menerimq dan beliau pun menyeru umat-umat

lainnya n.tmur mereka tidak menerima. Demikian yang dikatakan

oleh As-strhaili. Ia juga mengatakan, "Aku meringkas ini semua dari

hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan, dari

Iltrimatr, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW." Ini diriwayatkan juga oleh

Ath-Thabari secara musnad hingga Muqatil dan memarfukannya

(menyandarkannya kepada Nabi SAW). Wallohu a'lam.
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Firman Atlah SwT, fur+.;, # ,{j i:i j uyans Kami tidak
menjadilan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya)

matalwri itu" yaitu tidak ada penutup yang melindunginya saat

terbitnya matatrari.

Qatadah mengatakan, "Tidak ada pelindung antara mereka dan

cahaya matahari. Mereka tinggal di suatu tempat yang tidak ada

bangunannya, dan mereka itu tinggal di rumatr tanah mereka (lobang
di dalam tanah), sehingga ketika matahari tergelincir mereka pun
kembali ke penghidupan dan pertanian mereka. yalmi mereka tidak
melindungi diri dengan goa pegunungan ataupun rumatr yang mereka

buat sendiri."2sa

Umayyatr mengatakan, "Aku mendapati sejumlatr orang di
samarqan yang tengatr membicarakan manusia. salah seorang dari
mereka berkata, 'Aku pergi hingga melewati china.' Lalu dikatakan
kepadakq 'sesungguhnya jarak antara kamu dan mereka adalatr

perjalanan sehari semalam.' Maka aku pun menyewa seseorang untuk
menunjukkan mereka kepadaku hingga aku bisa bersama mereka.

Lalu alar mendapati salah seorang mereka rancung dan berpadu

dengan yang satunya lagi. Teman perjalananku ini bagus tutur
katanya, sehingga kami pun menginap bersama mereka. Kemudian
mereka bertany4 'Unttrk apa kalian datang?' Kami menjawab, .Kami

datang untuk melihat, bagaimana terbitnya matahari.'

Ketika kami sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kami
mendengar seperti suara gemerincing, maka aku pun pingsan, saat aku

siuman, mereka tengah mengusap-ngusapku dengan minyak. Ketika
matahari terbit di atas air, ternyata di air itu matahari tampak seperti

2t{ Diriwayatkan juga dari Qatadatr yang dikemukakan oreh Ath-Thabari dalam
Jami' Al Bayan (16/12).
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minyak, sementara ujung langit tampak seperti anjungan. Ketika

matatrari mulai meninggi, mereka memasukkanku ke dalam rumah

tanah mereka. Setelah siang dan matahari sudah tergelincir dari atas

kepala mereka, mereka pun keluar unfuk berburu ikan, lalu mereka

menjemurnya di bawatr terik matahari sehingga matang."

Ibnu Juraij mengatakan, "Suatu ketika mereka didatangi suatu

pasukan, lalu para penduduknya berkata, 'Jangan sampai matahari

terbit sementara kalian masih di sana.' Mereka (pasukan) itu berkat4

'Kami tidak akan beranjak hingga matatrari terbit.' Kemudian mereka

berkata, 'Tulang-tulang apa ini?' Mereka (penduduk di situ)

menjawab, 'Demi Allah, ini tulang-tulang suatu pasukan yang terkena

sinar matahari saat terbit ketika mereka di sini, maka mereka pun

mati.' Maka pasukan itu pun melarikan diri ke bumi."

Al Hasan mengatakan, "Di tanah tempat mereka itu tidak

terdapat gunung dan tidak pula pepohonan, dan tidak dapat dibuatkan

bangrrnan. Bila matahari terbit kepada mareka, maka mereka tunm ke

air. Setelatr matatrari meninggi mereka pun keluar, lalu berkeliaran

seperti berkeliarannya binatang ternak."255

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat-pendapat ini

menunjukkan bahwa tidak ada kota di sana. Wallahu a'lam.

Kemungkinan di antara mereka ada yang masuk ke sungai, dan ada

juga yang masuk ke dalam tanah, sehingga cerita Al Hasan dan

Qatadah itu tidak bertolak belakang."

15 Diceritakan juga dari Al Hasan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan,
t6lt2.
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Firman Allah:

$ e; q;' \y'{., iiSi'6, iiftffGD 6'4:i
ai,& e\'d:f qfilt t slJ 6 @ <;,'";6{ri<
\i[v@'3 'grq.Si Jt?e;-'-i k il, i;;t

?; a.i,c@ ri'ii; :54. SA iht#'E 
"? 

y. &
i6 t(,,rc \iLtF tj*'i i() ;i'Ai'6. {3\7 t:tlw 7-;!
q LH{ 6'\Hfi,a GD \frt r'ft C 

".3r-,{i;i;';r"etiy Cnt'$tH

,rKemudian Dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).

Hingga apabila dia tetah sampai di antara dua buah gunang'

dia mendapati di hadapan kedua bukit ilu suatu kaum yang

hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata,'Hai

Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'iui dan Ma'iui itu orang'

orang yang membuat ketusakan di muka bumi, maka

dapatkahkamimemberikansesuatupembayarankepadamu,

Supaya kamu membual dind.ing antara kami dan mereka?,

Dzulqarnain berkatar'Apa yang telah dikuasakan oleh

Tuhankukepadakuterhadapnyaadalahlebihbaik,maka
tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar

aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah

aku potongan-potongan besi.' Hingga apabila besi itu telah

satna rata dengan kedua (puncak) gunung ita, betkatalah

i;rt:>i6@

E';tors?'%

b.

Ors '4
ilk
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Dzulqarnain,'Tiuplah (api itu).' Hingga apabila besi itu sudah

menjadi (merah seperti) apq dia pun berkatar'Berilah aku

tembaga (yang mendidih) agar aku tuangkan ke atas besi

panas itu,' Maka mereka tidak bisa mendakinya dan meteka

tidak bisa (pula) melobanginya Dzulqatnain berkata,'fni
(dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah

datang janji Tuhanku, Dia akan meniadikannya hancur luluh;

dan ianii Tuhanku itu adalah benor'."
(Qs. Al Kahfi [18]: 92-98)

Firman Allah swr, y-Ai '& ti 6y# @ t3 'd\'i
"Kemudian Dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga

apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung!'yaitu dua buah

gunung dari arah Armenia dan Azerbaijan, Atha' Al Khurasani

meriwayatkan dari Ibnu Abbar, " yiTli & <ai antara dua buah

gunung) Armenia dan Azerbuij*"u 4;t ,.t {.t (dia mendapati

di hadapan kcdua bukit itu),yakrii ai uJil< keduanya, iik- J (i,
tj 'r;i;- (suatu paum yang hampir tidak mengerti pembicaraan)."

Hamzatr dan Al Kisa'i membacanya: ti9$1i- dengan dhammah pada

ya' dan kasrahzsT pada qaf, dari kata afqaha yang artinya

menerangkan. Yakni mereka tidak menerangkan pembicaraan mereka

kepada orang lain. Sementara yang lainnya membacanya dengan

fathah pada ya' dan qaf. Kedua qira'atr ini shahih, jadi mereka itu

tidak mengerti pembicar6r- orang lain dan orang lain pun tidak

mengerti pembicaraan mereka.

Firman Allah SwT, 5$i til $li *tlrrdra berkata, 'Hai

16 Diceritakan juga dari Ibnu Abbas oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan
(16/13) dan An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (4D93).

,, qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Al Ja71ri dalam Taqrib An-Nasyr, hal. 138.

flt



Dzulqarnain"' yak,rri segolongan umat dari manusia yang shalih

berkata, ,$ni a'br7;. gS{.t-'o;-srsungguhnya Ya'iui dan Ma iui
itu orang-orang yang membuat kerusakan di mul<a bumi." Al Al&fasy

mengatakan, "Bagi yang menetapkan hamzah pada kata thU"berarti
menetapkan kedua alif itu sebagai asalnya seperti pola J:fr,
sedangkan eiY seperti pola J!jiJ;, seolah-olatr dari 16r +1.'Lebih
jauh ia mengatakan, "Adapun yang tidak menetapkan hamzah dan

menganggap kedua alif sebagai tambahan, maka ia mengatakan,

balrwa d* Clli dan rirti- sedangkan thY dmt 6t4r' keduanya

tidak dit a s hrfl " Ru' batr mengatakan,

..6t t -u ^ .. u..rJ; t;tLe'\ "rG'rbt c1?';vtt;u"ol ?
"seandainya Ya'juj dan Ma'iui bergabung

d.an 'Ad kembali muncul serta meniadi bata tentara TubbaLs|."25e

Ini disebutkan oleh Al Jauhari.260

Ada juga yang mengatakan, "Tidak dapat ditashrifnya kedua

kata itu karena merupakan ism 'ajarn (sebutan non Arab), seperti kata

Thalut dan Jalut yang tidak ada musytaqatrrya (tidak ada asal dan

tururan katanya). Alasan kedua kata itu tidak dapat ditashrif adalah

karena sebagai ism 'ajam, ta'rif (sudatr definitifl dan ta'nits."

Pendapat lain menyatakan, "Kata itu diarabkan, yaitu darr ajja dan

ajjaja, alasannya tidak dapat dr+ashrtf karena sudatr ta'rif dan

ta'nits."

"t Tubba' adalatr orang-orang Himyar di Yaman, dan Tubba' adalah gelar bagi

rqa-rajamereka. (Al Qur'an dan Teriemahannya, Depag 2004)

"' Bait syair ini terdapat dalam Diwarmya, hal. 92.lni merupakan bukti penguat

yang dikemukakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (16114) dan Abu
Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (ll4l4).

'uo Lih. Ash-shihhah (t1297).

L
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Abu Ali mengatakan, "Bisa juga kedua kata itu memang kata

Arab, maka yang menetapkan hamzah pada kata ef\ berarti

mengikuti pola J'fr-seperti halnya kata (TJ-, yaitu dari kata ajiat an-

naar yangartinya api itu menyala. Dari pengertian ini muncul kata al

aj iij, contolny a milb uj aaj (ash lagi pahit)'

Adapun yang tidak menetapkan hamzah maka ia meringankan

hamzah lalu merobahnya menjadi attf, seperti halnya kata u'ii.

Sedangkan th| seperti pota Jlfrdari kata ajja.Ke&tarrya dari asal

yang sama. Maka yang tidak menetapkan hamzah boleh meringankan

hamzah.Bisa juga berarti mengikuti poU'f/6 dari kata maija. Tidak

ditashrifnya kedua kata ini karena ta'nits dan ta'rif, seolah-olah itu

adala?r nama kabilatr."

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai pengrusakan

yang mereka lakukan. sa'id bin Abdul Aziz mengatakan,

"Pengrusakan yang mereka lakukan adalatr memakan manusia'" Ada

juga yang mengatakan, bahwa pengrusakan mereka itu akan terjadi,

yakni kelak mereka akan melakukan pengrusakan, maka diperingatkan

unflrk waspada terhadap mereka." Ada juga yang mengatakan, batrwa

pengrusakan mereka adalatr keztraliman, penganiayaan, pembunuhan

dan semua bentuk Pengnrsakan Yang

a'lam.

dikenal manusia.26' Wallahu

Telatr diriwayatkan sejumlatr hadits mengenai sifat mereka dan

keluarnya mereka kelak, dan bahwa mereka itu adalah keturman

Yafits. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda"

261 Lih. pendapat para ulama mengenai makna "pengrusakan mereka" dalam

Jami' Al Boy* (16114) dan Al Muhanar Al Waiiz (101449)'

Tafsir Al Qurthubi



irlti u)u, 'q-rJt ?L 'rt; Lq: i6, lL Sl. n)

\') 496'tlrt ;rl: t';U '$'#';lb
.tt$'r1Jtj ;;t) 4t ?e qr'e ;r

*Nuh mempunyai anak (yang trrno*o1,, Sam, Ham dan Yafits.

Dari Sarn terlahirkan bangsa Arab, Persia dan Romawi,

kebaikan berada pada merel<a. Dari Yafits terlahir bangsa

Ya'juj, Ma'juj, Turk dan Shaqaliyah, tidak ada lrebilcon pada

merela. Sementara dari Ham terlahir bangsa Qibth, Barbar

dan Sudan."262

Ka'b Al Ahbar mengatakan, "Adam AS bermimpi basah, lalu

air maninya bercampur dengan tanah, lalu terciptalah makhluk dari air

mani tersebut. Jadi mereka itu punya hubungan dengan kita dari segi

bapak, tapi tidak dari dari segi ibu."263 Mengenai riwayat ini perlu

ditinjau ulang, karena para nabi shalawatullah 'alaihim tidak

bermimpi basah. Sebenarnya mereka itu dari keturunan Yafits.

Demikian juga yang dikatakan oleh Muqatil dan yang lainnya.

Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa

beliau bersabda,

\y; 5l #.'i'.;. &'e,y'r'o';.,t
*Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati sehingga

terlahir dari sulbinya seribu orang."264

262 Riwayat ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/fi$ dan Al
Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (5/138).

26' Ini perkataan yang sangat janggal, tidak didukung oleh dalil aqli maupun

naqli (logika maupun nash). Ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagaimana yang

dikLmukakan oleh sebagian ahli kitab, karena mereka memang mempunyai cerita-

cerita seperti i$. Tafsir Ibn Katsir (5/191).
254 Disebutkan juga oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (16119) dan Al

,'

utl-
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Maksudnya adalatr bangsa YaJuj dan MaJuj. Abu Sa'id juga

mengatakan, "Mereka berjumlah dua puluh lima kabilah dari belakang

Ya,juj dan Ma'juj, tidak seorang pun dari mereka yang mati dan tidak

pula dari YaJuj dan MaJuj sehingga daxi keturunannya telah

mencapai seribu orang." Demikian yang disebutkan oleh Al Qusyairi.

Abdullatr bin Mas'ud menuturkan, "Aku bertanya kepada Nabi

SAW tentang Ya'juj dan Ma'juj, maka beliau pun bersabda,

t lf k ,!i :rt y*:,1 !t'$ ,ge' ;i\: ;;t
'-ill '; 'i'; ,-? '& ,FlSt b1X | ,tur lt 6t:rL i):-

.ilt'S;i;* *i{t
'Ya'jui dan Ma juj adalah dua umat. Setiap umat itu terdiri

dari empat ratus ribu umat, dan setiap itu tidak ada yang

mengetahui jumlah kecuali Allah, Tidak ada seorang pun dari

mereka yang mati sehingga telah terlahir lceturunan darinya

sebanyak seribu taki-laki yang kesemuanya matnpu membawa

seniata.'

Lalu dikatakan,'Wahai Rasulullah, ceritakanlatr sifat-sifat

mereka kepada kami.' Beliau pun bersabda,

Mawardi dalam TafsirnyaQISOT) seperti demikian. Sebagian kaum zindiq memang

telah membolehkan bagi mereka untuk menisbatkan perkataan ini kepada Rasulullah

SAW, tapi bagaimana para imam besar bidang tafsir membolehkan penyebutan

riwayat-riwayai yang sangat beragam dan penuh dusta ini dan disandarkan kepada

Rasututtatr SAW. Maka selayaknya kita membersihkan kitab-kitab tafsir dari

khurafat-khurafat seperti ini. Kesimpulannya, bahwa ash'habul kahfi @ara penghuni

goa) dan Dzulqarnain adalah hakikat-hakikat yang pasti kargy memang disebutkan

Iahm Al eur'an, namun kita tidak perlu mengakui khurafat-khurafat yang

dikemukakan seputar kisah mereka itu, yaitu yang berasal dari cerita-cerita dan

keustaan-kedustaan Bani Israil.

Tafsir Al Qurthubi



J'p 7t1:ruW-':)\ii$i';ry +'!bl t;x;
r'j; itr-, l'*i '^b'? '-tb't -Lt4'iv, o'l;t^1 1Pt
o':li't .o?\\ '.&, tsi ;V; U>t '1rl:st ;
o ' c ' t' e ; 'o'rtE|i ,i'rls', of j;* *;' 

"*:t 
\, ,Y,,€owu UJDvJ(of I ,r.. , ).,

is-le ,i'-;rJt ,Wi dii* oLti)-. €tLi lilu'j;ZA/ ' '/ t...'tfYukqh' 'W'!'*
,Mereka itu terdiri dari tiga golongan. satu golongan dari

mereka seperti aruzz (padi) -yaitu 
suatu jenis tanaman di

Syarn yang tingginya seratus dua puluh hasta-' satu golongan

yang besar dan tingginya sama sekitar uhtran hasta' dan satu

golongan lagi yang telinganya rancung dan berpadu dengan

telingalainnya,Tidaklahmerelamenemulrangajah,binatang

buasdantidakpulababilrecualimerel<amemalrannya,
Mereko iuga memakan yang telah rnati dari mereka'

Permulaan kemunculan merela di syam, dan merelm

meminum air di Khurasan' Merel<a meminum air sungai'

sungaibelahantimurdandanauThibriyah,malraAllah
mencegahmerelramendekatiMaklrah,MadinahdanBaitul

Maqdis,"265

AliRAmengatakan,..Dansegolongandarimerekatingginya

hanya sejengkal. Mereka mempunyai kuku tajam dan taring seperti

binatang buas, sayap burung, naluri binatang, lolongan srigala' dan

rambut lebat yang melindungi mereka dari panas dan dingin, telinga-

telinga tulang yang salah satunya bisa merobek sementara sebelatr lagi

265 As-suyuthi juga menyebutkannya dalam Tafsirnya, Ad-Durr Al Mantsur

ketika menafstakan aYat ini.

Surah Al Kahfit@



berupa kulit yang membungkusnya. Mereka senantiasa melobangi

dinding pembatas, hingga ketika mereka hampir menyelesaikannya,

Allah mengembalikan (kondisi dinding itu) seperti semula. Mereka

mengatakan, 'Insya Allah besok kita melobaginya lagi.' Lalu mereka

pun melobanginya dan akhimya keluar. Sementara manusia

bersembunyi di benteng-benteng, lalu melontarkan panah ke langit

sehingga panah-panah itu kembali kepada mereka dengan berlumuran

darah. Kemudian Altah Ta'ala membinasakan mereka dengan ulat

(yang keluar dari hidung kambing dan unta)." Demikian yang

disebutkan oleh Al Ghaznawi.

Ali menceritakan dari Nabi SAW,

'iri 'o'r:J- | ,L';U tk', ,,rl yfrl ti'ft L;U
:l'i*uli iyP,P

*Ya'juj adalah suatu umat yang rnemiliki empat ratus raja,

demikian juga Ma juj. Tidak seorang pun dari mereka mati

kecuali setelah melihat seribu penunggang htda (tentara) dari

lrcturunannyo."

Menurut saya (Al Qurthubi): Telah diriwayatkan secara

marfu' dari hadits Abu Hurairah, yaitu yang dikeluarkan oleh Ibnu

Majalr di dalam As-Sunan, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

bersabdq

o'.j t3!k q ,F ,i J? )t:# aiY: ar\ ot

irf ii,r i:"*5' $i i,;it \b)t',bb i",Pt Lw
,/61 ,b'#- tf l,r 'rrrlg'r)i",,'A; fi T .ots ti

t-brt 'i6 ,Ar Ltl:, 03; b:'k $t & t:ib
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, t , o1.

-*-t 4! }i,r rfr ',J1, t:r-, f ):jrii
o;rl ,u,rht ,* ;t;);i i):i:+ ,;i;'f fW
JLIV, o ;|3|e # €. e utlt',ft;iyit:"tr
'*l ti ,;r)# ,lvtit 6nt ifu' *'q'i ,'t,3t
'AWk$f ,;k\,r 4-i .,rfur *li*3}\\i
L\:y.* q!'r,pi *\; * y, l;t ro a,

etl q (<:r'#i';3 ;,''\i'"*ti''

'sesungguhnya Ya juj dan Ma'juj senantiasa membuat lobang

setiap hari, hingga ketilm mereka hampir rnelihat sinar

matahari, berkatalah pemimpin rnereka,'Kembaliloh kalian.

Besok kita alran kembali lagi.' Lalu Allah mengembalikan

(dinding yang rnereks lobangi) meniadi tebih kolah dari

sebelumnya. Hingga lrctil@ telah tiba waktu merela dan Allah

menghendaki untuk mengeluarkan mereka kepada manusia,

malra mareka melobangi hingga ketika mereka hampir dapat

melihat cahaya matahari, berkatalah pemimpin rilereka,

'Kembalilah knlian, besok insya Allah l<alian akan kembali

melobanginya.' Maka keesoknnnya mereka kembati ke tempat

tersebut, dan kondisinya masih seperti ketika mereka

tinggallran (hari sebelumnya), lalu mereka melobanginya

(meneruslan pelobangan) dan akhirnya mereka keluar kepada

manusia. Kemudian merelm menghabiskan air. Sementara

manusia berlindung dari mereka di benteng'benteng mereka'

Lalu mereka melontarknn panah-panah mereka, lalu panah'

panah itu kembali dengan berlumuran darah, maka mereka

o:i* f-&v ,jw



pun berlrata, 'Kita teloh menaHukkan penduduk 'bumi dan

telah mengalahkan penduduk langit.' Mala Allah

mengirimkan ulat pada pundak mereka sehingga membunuh

merekn.' Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Dzat

yang iiwaku berada di tangan-Nya, sungguh para binatang

bumi menjadi gemuk dan bersusu banyak karena daging

merel(a'."266 Al Jauhari26T mengatakan, "syakarat an-naaqah-

tasylraru-syaftaran fa hiya syakirah, dedrt asykara adh-dhara'u,

artinya ambingnya penuh susu."

Wahb bin Munabbih mengatakan, "Mereka pernah dilihat oleh

Dzulqarnain, tinggi masing-masing mereka adalah setengah tinggi

laki-laki kita yang duduk bersila. Mereka memiliki taring di tempat

tumbuhnya kuku, geratram yang menyerupai taring binatang buas,

ratrang yang menyerupai rahang unta, dan tubuh mereka dipenuhi

dengan bulu yang menutupi. Masing-masing mereka mempunyai dua

telinga besar yang saling bertautan, dan masing-masing mereka telah

mengetahui ajalnya, tidak ada yang mati kecuali setelah terlatrir dari

sulbinya seribu laki-laki bila ia laki-laki, dan terlahir dari rahimnya

seribu perempuan bila ia perempuan."

As-Suddi dan Adh-Dhahhak mengatakan, "Turk adalah salah

satu golongan dari Ya'juj dan MaJuj yang keluar dengan bersuara

ribut. Lalu Dzulqamain datang kemudian membangun dinding

penyumbat, sehingga mereka tetap berada si balik dinding tersebut."

As-Suddi mengatakan, "Dzulqarnain membangun dinding

penyumbat terhadap dua puluh satu kabilah, tinggal satu kabilah dari

mereka yang tidak disumbat, yaitu Turk. Demikian yang dikatakan

,uu HR. Ibnu Majah pada pembatrasan tentang Fitnah, bab: Terbitnya Matatrari

Dari Tempat Terbenamny a (2 I B 64).
2t7 Silakan merujuk ls& -Shihhah (21703).



oleh Qatadah.'

Menurut saya (AI Qurthubi): Jika demikian, maka Nabi

SAW pemah memberitatnrkan ciri bangsa Turk sebagaimana YaJuj

dan MaJuj, ymg mana beliau bersabda,

e;) c:i 't-lt ttt ult ,FA & bur itx Y

.,A, eoi-xi lbt o$iy$tL;;k
*Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin

memerangi Turk, yaitu suatu kaum yang waiah rnereka seperti

perisai, mereka mengenakan bulu dan mengenalan alas kaki

dari bulu."268

Dalam riwayat lain disebutk an: y!,tJt 
'o!";Z 

(beralas kaki dari

butu). Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan yang lainnya.

Nabi SAW sendiri tidak mengetatrui jumlah dan banyaknya

mereka serta tajamnya senjata mereka. Nabi SAW bersabda,

€ i; t1't')t t;';l
"Biorlran bangsa Turk selama mereka membiarkan kalian269."270 D?i

mereka telatr keluar sejumlah umat yang hanya Allah yang

mengetahui jumlahnya, dan tidak ada yang dapat mencegah mereka

terhadap kaum muslimin selain Allah Ta'ala, hingga seolah-olah

26E HR. Muslim pada pembahasan tentang Fifixah, bab: Tidak Akan Terjadi
Kiamat Sehingga Ada Orang yang Melewati (Mayat) Tanpa Kaki, Lalu Ia Berharap

Menjadi Mayat Tersebut Karena (Besarnya) Malapetaka (412233). Diriwayatkan
juga oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Bencana, bab Pembunuhan Turk
(4/l l0).

26e yakni biarkan mereka selama mereka membiarkan kalian, dan jangan

menyambangi mereka kecuali bila mereka menyambangi kalian (Mausu'oh Al
Hadits A$)-SyffiJ)

270I{R. Abu Daud pada pembatrasan tentang Bencana, bab: Larangan Mengusik

Tirk dan Habasyah (4/109, I l0).

.*l



mereka adalah YaJuj dan MaJuj atau pendahuluan mereka.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah

SAW bersabda,
lz z I

.a ,t .. t c. u c

cib'.: 4J dt4 * J;e iH,r#.y,r, $f ,1UE Jf"

Jti- u-rvltrai>L*iWf k"b ^lLLk
. c.

:ytt ^ , t a-:r5*. 4l

3t1* ,r;t btr irr*" i. ie. 96:)t 71 € ik
c

,

rls o:LV'i;
aa

Li. . -'e ),,. '-.o,, .
.), ,tf$ ff-;tt At qt;51 i;GU

)6i lie

tib,OS O);

I l-..

.l:5.if

& *\iI b:fr .tlt'at *,j;-
4l't,

'i:t *ryd" ty*& *.rrr:' t:i;;'i';, ur:F,

'it:-'ibr

'Orang-orang dari umatht akan menempati suatu dataran

yang mereka sebut Bashrah yang terletak di tepian sebuah

sungai yang bernama Dijlah. Di atasnya terdapat jembatan,

pendudulcnya banyak dan termasuk di antara kota-kota kaum

muhajirin -Ibnu Yahya mengatakan: Abu Ma'mar

mengatakan: dan termasuk di antara kota-kota kaum

muslimin-. Di akhir zaman kclak, akan muncul Bani

Qanthura' yang berwajah bengis dan bermata kecil, merelca

turun di tepi sungai, lalu para pendudulcnya terpecah menjadi

tiga golongan. Satu golongan memilih untuk bercocok taman

dan mereka binasa2Tt, satu golongan menyerahkan diri mereka

27t Yakni menghindari peperangan dan membawa ternak mereka, atau:
menghindari peperangan dan melarikan diri lalu memilih untuk bercocok tanam.



dan mereka kofrf", dan satu golongan lagi menempatkan

anak-anak dan kaum wanita mereka berada di belakang

mereka untuk memerangi koum tersebut, mereka itulah para

qruhada."273

Al Ghaaith adalah dataran yang luas. Bashrah adalah bebatuan

kasar, karena itulah disebut Al Bashratr. Bani Qanthura' adalah Turk'

Dikatakan juga bafuwa Qanthura' adalatr nama seorang budak

perempuan milik Ibrahim shala,n,atullah wa salamuhu 'alaih,lalu ia

melatrirkan sejumlatr anak darinyq dan dari ketururan mereka itu

terlatrirlatr bangsa Turk.

Firman Allah swr, (l 'r*t q; ,i4 i tt t; 
"i 

31* Ji'
*Malra dapatlah ftami memberiftan sesuatu pembayaran kepadamu,

supoya karnu membuat dinding antara kami dan mereka?"

Mengenai ayat ini dibatras dua masalatr:

Pertamat Firman Allatl SwT, t; Jl k i$ *tvto*o

dapatlroh lrami memberikan sesuatu pembayaran kcpadamu" ini

adalatr kalimat tanya dengan ungkapan yang sopan' (> berarti

konpensasi. Ini dibaca juga: tir?."4 Al l(hari lebih khusus daripada

al Hroraaj, dikatakan addi Htarja ra'sika (tunaikan pajak kepalamu)

dan addi kharaaia madiinatika (tunaikan paiak kotamu)'

Al Azhari mengatakan, "I(haraai adalatr sebutan pungutan,

harta rampasan yang ditinggalkan musutr, upeti, hasil produksi dan

yang dibayarkan dari harta yang diwajibkan pembayaran2T5,

,2 yalsf meminta perlindungan dan jaminan keamanan kepada Bani Qanthura'.
,, Un. eUo Daud pada p.rnl"t ur* tentang Bencana, bab Penyebutan Bashrah

(4/llo, lll).'" ;ir qfalafr ini termasuk qira'atr mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu Al Jazari

dalarn Taqrib An-N asYr, hal. I 3 8.-Tfi 
6i3utu ."*put m pendapat Az-hi{Ilaj sebagaimana dalarr, Al-Lisan (entri:

t-'s.l [surah Al Kahfi )



sedangkan kata kharj adalatr mashdar."

fu'gtE J* I li *supoyo lamu membuat dinding ontara

lrami dan merel(o." (L adalah 631 (dindin g). Ar-Radm adalatr yang

ditempatkan (disusun) sebagiannya di atas sebagian lainnya sehinga

saling bersambung. Tsaub muraddam adalah pakaian yang bertambal.

Demikian yang dikatakan oleh Al Harawi. Dikatakan radamtu ats-

tsalmah ardimuhaa (dengan kasrah) radrnan, artinya aku menambal

lekukan (lobang). Ar-Radm juga sebagai ism yang berarti as-sadd

(penutupan).

Ada juga yang mengatakan, bahwa ar-radm lebih kuat dari

pada as-sadd, karena as-sadd adalah setiap yang ditutupkan/

ditambalkan sedangkan ar-radm adalatr menempatkan sesuatu di atas

sesuatu yang lain yang berupa bebatuan, tanah dan sebagainya

sehingga dengan begitu menjadi pembatas yang menghalangi. Contoh

kalimat: radama tsaubahu, artinya menambal pakaiannya dengan

tambalan yang sebagiannya menutupi di atas sebagian lainnya.275 Dari

pengertian terlontar ungkapan Antharah:

f?i)Ar):n',y
"Adakah pengucilan para penyair akibat penrysunan kata."277

Kata ini dibaca (L, dengan fathah pada sin. Al Khalil dan

Sibawaih mengatakan, "Dengan dhammah adalah lsz, sedangkan

dengan fat hah adatah m a s hdar."21 
I

kharaia\.
zt( ililn. Ash-shihhah(5/1930) dan Al-Lisan (entr:i: radama).2zKelaniutanbaitsyairiniadalah: 

i\a 1ur.i.rg.yil
"ataukah kau mengenali negeri setelah sebelumnya merryangsikan" Pembahasan
mensenai ini telah dikemukakan.

'7t Lih. At Bahr At Muhith (6n63).

@



Al Kisa'i mengatakan, "Dengan fathah dan dhammah adalah

dua dialek (logatnatrjah) yang maknanya sama."

Ikrimatr dan Abu Amr bin Al 'Ala' mengatakan, "Semestinya

yang mengungkapkan hal itu membacanya 63, detgatfathah."

Abu Ubaidatr27e mengatahan, "Apa yang berasal dari ciptaan

Allah yang tidak ada kontribusi dari perbuatan selain-Nya maka itu

dengan dhammah, adapun yang berasal dari perbuatan manusia maka

dengan fathah. Semestinya yang mengungkapkan ini membacanya:
(L, dengarr fathah." Kalimat yang sebelunnya dibaca: i-l5 

'i.,"0

dengan dhammah, yaitu qira'aturya Hamzatr dan Al Kisa'i.

Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimalt

kebatikan dari apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Ibnu Abu Ishak

mengatakan, "Apa yang dapat dilihat oleh kedua matamu, maka itu

adalatr sudd, dengan dhammah huruf sin. Sedangkan yang tidak dapat

kau lihat maka itu adalatr sadd, denganfathah."2sr

Kedua: Ayat ini sebagai dalil untuk membuat penjar4

mengunrng para pelaku kerusakan di dalamnya, mencegah mereka

melakukan hal-hal yang mereka kehendaki dan tidak membiarkan

mereka begitu saja, bahkan melakukan pemukulan dan panatranan,

atau membebani dengan pekerjaan dan melepaskan sebagaimana yang

dilakukan oleh Umar RA.

Firman Allah swr, 'E ;,t g & ( 3G "Apa yang telah

dihtasalran oleh Tuhanku lepadaht terhadapnya adalah lebih baik"

"e Lrh. Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (ll4l4) dan Al Bahr Al Muhith
(6/163).

280 qira'ah ini termasuk qira'atr mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu Al Jazari

dalamTaqrib An-Nasyr, hal. 138.
2tr Abu Hayyan menyebutkannya dalart Al Bahr Al Muhith (61163).



Mengenai ayat ini ada dua masalah:

Pertama:Firman Allah SwT, 7$ )r&( JG "Apo yorg

telah dilansakan oleh Tuhanht kepadaht terhadapnya adalah lebih

baik" Maknanya: Dzulqarnain mengatakan kepada mereka, "Apa

yang telatr Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku yang berupa

kekuasaan dan kerajaan adalah lebih baik daripada pembayaran dan

harta kalian. Akan tetapi, bantulah aku dengan kekuatan fisik." Yakni

dengan tenaga dan peran serta fisik kalian serta alat yang dengannya

aku dapat membangun dinding, yaitu penutup. Ini adalatr dukungan

dari Allah Ta'ala untuk Dzulqarnain dalam dialog ini, karena

seandainya kaum itu mengumpulkan pembayaran, tentu tidak ada

yang membantunya, dan tentunya mereka malatr akan menyeratrkan

pembangunan itu kepadanya, padahal bantuan mereka secara langsung

adalah lebih baik dan akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan itu,

batrkan mungkin lebih mengrrntungkan daripada pembayaran yang

mereka sebut-sebut itu. Ibnu Katsir membacanyu, ,;;k 6, dengan dua

nurls2,sedangkan yang lainnya membacanya: d? i63fiG).
Kedua: Ayat ini mengandung dalil, bahwa diwajibkan atas raja

untuk melindungi rakyat dalam rangfu memelihara wilayah terotial

mereka, menutup celah yang bisa mencelakakan mereka dan

memperbaiki lobang-lobang yang ada di wilayatr mereka, yaitu

dengan menggunakan harta yang mereka bayarkan (pajak). Juga

memberikan hak-hak mereka yang telatr menyerahkan harta yang

dikumpulkannya di bawah kekuasaan dan pandangaffiya. Batrkan

sekalipun itu sampai habis dimakan oleh hak-hak dan berbagai

pembiayaan tersebut, tentu itu akan ada konpensasi dari harta mereka,

dan ia pun akan tetap berpandangan baik terhadap mereka. Demikian

2t2 qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajiz
(101449) dan Abu Halyan dalam Al Bahr (61164).

Tafsir Al Qurthubi Ir{



ini hanrs dengan tiga syarat, yaihr:

l. Tidak lebih mengutamakan diri sendiri daripada mereka

dengan sesuatu pun.

2. Diawali dengan golongan yang membututrkan, yaitu

membantu mereka.

3. Menyamakan pemberian kepada mereka sesuai dengan tingkat

kedudukan/status mereka. Jika setelah itu habis dan tersisa

hanya sekeping lalu terjadi berbagai peristiwa yang

memerlukan biaya, tentu mereka akan mengeratrkan

kemampuan dari harta mereka. Jika itu belum mencukupi,

maka diambil dari harta mereka sesuai kebutuhan dan

digunakan dengan pengattran yang cermat (penult

perhitungan).

Inilah Dzulqarnain yang ketika ditawarkan kepadanya

sejumlatr harta dengan syarat membuatkan dinding penutup yang

dapat melindtrngi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj, ia malatt

mengatakan, "Aku tidak membutntrkannya, tapi aku malah

membututrkan kalian. ih +;.16 (maka tolonglah aht dengan

kchtaton (manusia dan alat-alat))." Yakni keratrkanlah diri kalian

bersamaku, karena biaya ada padaku dan tenaga ada pada kalian.

Dzulqamain memandang bahwa harta itu mereka bututrkan, karena

bila ia mengarnbilnya sebagai upatr, tentu hal itu akan mengrrangi apa

yang mereka butuhkan, maka ia pun mengembalikan upatr itu untuk

kepentingan merekq sehingga partisipasi dengan fisik adalah lebih

utama.

Intinya, batrwa ia tidak menggrrnakan harta itu kecuali untuk

kondisi darurat yang timbul, maka saat itulah harta digunakan secara

terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu digunakan



secara adil, bukan mementingkan diri sendiri, dan juga dengan

didukung oleh pendapat rakyat, bukan dengan sewenang-wenang

(otoriter). Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk kepada yang

benar.

Firman Allah SwT, *S i, tj''' "Berilah aht potongan-

potongan besi," yakni: berilah aku potongan-potongan besi dan

bawakan kepadaku. Ia memerintahkan mereka untuk memindahkan

peralatan. Semua ini dilakukan dalam arti menuntut pemberian tapi

tidak bermakna hibah (tidak untuk dirinya), karena ia sudah terikat

dengan perkataannya, bahwa ia tidak akan mengambil pembayaran

dari mereka. Jadi yang diminta hanyalah penyerahan dan bantuan

tenaga. )'-;X ?: adalah potongan-potongan besi. Asal maknanya

adalatr berkumpul, contohnya dengan pengertian iru: zubrah al usud

karena berkerumunnya rambut/bulu pada batrunya (singa). Zabartu al

kitaab,yakni aku menulis buku dan menghimpunkan huruf-hurufirya.

Abu Bakar dan Al Mufadhdhal membacan1u, g?-t iiJ,"t
yakni dxi al ityaan yang artinya datang. Yakni datangkan kepadaku

potongan-potongan besi. Karena faktor penyebab khafadlmya gugur,

makafi'/nya menjadi manshub, ini seperti ungkapan seorang penyair:

fi,sri$;l
" Aht memer intahkanmu mel ahtkan kc b ailan .. :t284

Harf jarnya (partikel penyebab majrurnya) dibuang sehingga

"' Lih. Qira'ah ini dalam Al Muharrar Al Waiiz (10/451) dan Abu Hayyan

dalarn Al Bahr (61164).
2ta Kelan5utannya adalah sebagai berikut:

f $, St $l&iui yre,y.l6 #i,i 'tptt oril
"Aht memeirintahkonmu melalatkan kebaikan, maka lahtkanlah apa yang

diper int ahkan keP adamu,

karena alat telah neninggalkanmu dalam keadaan berharta dan bertempat tinggal'"



.fi'tnya menjadi manshub. Jumhur membacanya: 7; dengan fathah

pada ba', sementara Al Hasan membacanya dengan dhammah.zss

Semuanya merupakan bentuk jamak dari zubrah,yaitu potongan besar

darinya.

Firman Allah Ta'ala, {:t7 li! i3i "Hinggo apabila besi itu

telah sama rata" yakni bila bangunannya sudatr sama rata, di sini ada

kata yang dibuang karena kuatnya perkataan ini. $;Ai $."Dengan
lcedua (puncak) gunung fru," Abu Ubaidalf86 mengatakan, "Kedua

dinding itu letaknya di kedua sisi gunung itq. Diungkapkan demikian

karena keduanya bersentuhan dan menempel." Demikian juga yang

dikatakan oleh Az-Ztrhri dan Ibnu Abbas, jadi seolah-olah keduanya

saling membentengi yang lainnya, dari ash-shuduuf (kerang/tiram).

Seorang penyair mengatakan,

tlir' g? E i; tltL',iri,l,Ut Y
"Kedua lrerang itu memancarkan cahayanyo

yang menyala bagaikan lampu penerang ke gelapan."2$7

Banguran tinggi juga disebut shadaf karena menyerupai

pinggtran bukit. Disebutkan di dalam hadits:

.'.51r L"l f.6 :t4"1 riY. orr

*Apabila berjalan melewati dinding tinggi yang miring, maka ia

memper c epat langftah (nya)." Abu Utaidah mengatakan, " As h'Shadaf

dan al hadaf adalah setiap bangrrnan besar nan tinggi." Ibnu

,t, qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Waiiz

(10/451) dan Abu Hayyan dalarn Al Bahr (6116$.
2t5 Lih. Maiaz Al Qur'an(ll4l4).,t, Bait syair ini karya Amr bin Syas, dan ini termasuk bukti penguat yang

dikemukakan oleh Al Mawardi dalam Tafsirnya (2/508).

Surah Al Kahfi



Athiyalr2Et mengatakan, "Ash-Shadafaani adalah dua buah gunung

yang berhadapan, bila hanya satu tidak disebut shadaf, dan disebut

shadafaan itu karena ada dua, karena yang satunya menghadap yang

lainnya."

Nd', Hamzah dan Al Kisa'i membacanyu, y:itlli, dengan

fathah dan tasydid pada shad sefia fathah pada dal. Ini juga

merupakan qira'ahnya Umar bin Khaththab RA dan Umar bin Abdul

Aziz. Dan ini merupakan pilihan Abu Ubaidatr karena lebih dikenal

oleh banyak dialek (logatl lahj ah).

Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Abu Amr membacanya: ;p!.t}llt,
dengan dhammah pada shad dan dol.zge

Ashim dalam riwayat Abu Bakar membacanya: ;$'tL)t,2e0
dengan dhammah pada shad dan suhtn pada dal, yaitu sepertikata al
jurf dan al juruf, yaitu dengan diringankan.

Ibnu Al Majisyun membacanya dengan fathah pada shad dan

dhammah pada dal.2er

Sementara Qatadatr membacanya, fir:tiat',fr,'n' dengan fathah
pada shad dan suhtn pada dal. Semua itu maknanya sama, yaitu dua

buah gunung yang berhadapan.

Firman Allah SWT, Wi jti "Berlratalah Dzulqarnain,

'Tiuplah (api itu)..." hingga akhir ayat, yakni tiupkan pada besi-besi

itu dengan alat peniup. Demikian itu karena ia telah memerintahkan

'8t Silakan meruj*At Muharrt At Wajizkaryabeliau, (10/450).
2te qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Al tazari dalarr- Taqrib An-Nasyr, hal. 138,

jadi qir'ah ini adalatr mutawatir.
2n lbid.
2et qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam At Muharrar Al Wajiz

(10/451).* tbtd.

Tafsir Al Qurthubi tr,



untuk meletakkan kerangka potongan-potongan besi dan bebatuan,

kemudian dinyalakan kayu bakar di atasnya serta ditiup dengan alat

peniup hingga memerah, karena karakter besi itu apabila dipanaskan

di atasnya maka akan menjadi seperti api, itulah firman-Nya: titls-
g(,fG "Hingga apabila besi itu sudah meniadi (merah seperti) api."

Kemudian ditambahkan kuningan yang telatr dicairkan atau tembaga

atau besi yang titik lebumya berbeda, lalu dituangkan kepada

kerangka yang tetah tersusun itu, sehingga ketika memanas maka akan

saling menempel dengan kuat, lalu diletakkan lagi kerangka lainnya,

hingga akhirnya hasil pekerjaan itu menjadi sebuah gunung yang

sangat keras.

Qatadatr mengatakan, o'Itu seperti kain berwama, jalanan hitam

dan jalanan merah."

Diriwayatkan, bahwa Rasulullatr SAW didatangi oleh seorang

laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullatr, sesungguhnya aku telah

melihat dinding Ya'juj dan Ma'juj." Beliau bertanya, "Bagaimana kau

melihatnya?" la menjawab, "Aku melihatnya seperti kain berwarna,

jalanan kuning, jalanan merah dan jalanan hitarn." Maka Rasulullah

SAW prur bersab da,"Englwu memang telah melihatnya."ze3

Makna: i( ,a;G tiL V "Hingga apabila besi itu sudah

menjadi (merah seperti) api" yaY'rimenjadi seperti api. Makna: gj'(.
(J, ,4t $ "Berrloh aht tembaga (yang mendidih) agar aht

tuanglmn lce atas besi panas itu." yakri berilah aku tembaga yang

sudatr mencair agar aku tuangkan ke atasnya. Ini berupa bentuk

ungkapan taqdim dan ta'khir (mendatrulukan dan mengakhirkan kata).

2e3 lni disebutkan juga oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan, Abu Hayyan

dalam At Bahr Al Uuitth (61164), Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Waiiz

(10/451) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/lO4), dan ia mengatakan tentang hadits

ini, "lni hadits mursal."



Orang yang membacanya: 4lt, makamaknanya: kemarilatr agar aku

tuangkan tembaga ke atasnya. Menunrt mayoritas mufassir, bahwa aI
qittr adalah kuningan yang telah mencaifs, asalnya dari al qothr

(tetesan), karena apabila telah dicairkan (dipanaskan dengan suhu

tertentu) maka akan menetes seperti menetesnya air. Ada juga yang

mengatakan, bahwa al qithr adalah besi yang telah mencur.2e5

Ada juga yang mengatakan, termasuk di antaranya Ibnu Al
Anbari, "Yaitu tembaga yang menc*.2e6 Ini merupakan derivasi

(turunan bentuk kata) dari qathara-yaqthuru-qathran Contohnya:

# & 5 6:lj 'Dan Kami alirkan cairan tembaga baginya.' (Qs.

Saba'l34l:l2);'

Firman Allah swT, I i-il;; ilWl(li *Moko mereka tidak

bisa mendakinya" yakni YaJuj dan MaJuj tidak dapat mendaki dan

menaikinya, karena dinding itu licin dan setinggi grunrng, padatral

gunung itu sangat tinggi, tidak dapat dipanjat. Tingginya adalatr dua

ratus lima pulutr hasta.

Diriwayatkan, bahwa panjangnya antara kedua tepi kedua

gunung itu adalah seratus farsakh, sementara lebarnya lima puluh

farsaktr. Demikian yang dikatakan oleh Wahb bin Munabih. \f)
G 5'\AEA "Dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya" karena

sangat tebal dan kokoh.

Diriwayatkan di dalam Ash-Shahih, dari Abu Hurairah, dad

Nabi SAW, beliau bersabda,

2s Lih. Jami' Al Bayan (1621,22),Tafsv Al Mawardi, (2508), Al Mttharrar At
Wajiz (10/451) dan Tafsir Ibnu Katsir (51192).

2e5 lni perkataan Abu Ubaidatr sebagaimana yang tercantum dalam Majaz Al
Qur'an karya beliau (l/415) dan Tafsir Al Mawardi (2/508).

2s Diceritakan juga dari Ibnu Al Anbari oleh Al Mawardi dalam Tafsirnya
(2508).



.. l.' ,.t1,. t ollt ., . tt.t!, t :.:y t crvt A;*U f'q ?t'e
"sekarang telah terbuka sebesar ini dari dinding Ya'iuj dan Ma'iui.'

Seraya Wahb bin Munabbih membaut lingkaran dengan jarinya seperti

angka sembilan puluh -4alam riwayat lain disebutkan'- seraya

beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuknya.

Selanj utnya dikemukakan hadits ny a.2e7

Yatrya bin Salam menceritakan dari Sa'd bin Abu Arubah, dari

Qatadatr, dari Abu Rd', dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW

bersabda,

o3lttls tlt,-? ,{; F ttr o;H ciViLiV\
;;^*5,:; i 14 t;;rr :&}rt iv r";.:t LVb

# tf ii,r ',r)?t'#i'.:);.'$t & .ok v'*k \'t

,1iJt iv ,-lt Lt;3' ;i1j trl>k q ,-? \lb {$ ,tb

^*s ti At,o:ii.hr ,e ol i|jL-{ tbrr |eb
.r'g, *tiy{:i;F;i; r

"sesungguhnya Yo'iui dan Ma'iui senantiasa melobangi

dinding setiap hari, hingga ketika mereka hampir melihat

sinar matahari, berkatalah pemimpin merelta,'Kembalilah

kalian. Besok tralian akan melobanginya lagi.' Lalu Allah

mengembalilcan (dinding yang merelra lobangi itu) menjadi

lebih trolcoh dari sebelumnya. Hingga lccttka telah tiba waldu

'' HR. Al Bukhari pada pembatrasan tentang Para Nabi, bab: Kisah Ya'juj dan

Ma'juj, Muslim pada pimbatrasan tentang Firnah, bab: Telah Dekatrya Fitnah dan

terUuiianya Oinaing Ya'juj dan MaJuj, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah pada

pembalrasan tentang Fitnah, serta Ahmad dalam Al Mtunad, (21341).

Surah Al Kahfi@



merekn dan Allah menghendaH untuk mengeluarkan mereka

lcepada manusio, maka mmeka melobangi hingga ketika

merelra hampir dapat melihat cahaya matahari, berkatalah

pemimpin merekt, 'Kembalilah kalian, insya Allah (besok)

lralian akan melobanginya.' Maka (kcesokannya) mereka

lcembali lrc tempat tersebut, dan lcondisinya masih seperti

latilca mereka tinggalkan (hari sebelumnya), lalu mereka

mel ob anginya (menerus kan pelobangan) dan akhirnya mer e ka

lrcluar lcepada manusia." al hadits, dan ini telah dikemukakan.

Firman Allah SWT, 'Wi Ci *Mot* mereka tidak bisa"

dengan meringankan tha'menurut qira'aturya Jumhur. Suatu pendapat

menyatakan, bahwa itu adalah suatu dialek (logat) yang maknanya

istathaa'uu,

Ada juga yang mengatakan, bahwa kata istathaa'uu sangat

sering digunakan dalam perkataan orang Arab, sampai-sampai

sebagian mereka membuang ta'ny1 sehingga mereka mengatakan:

isthaa'uu, bal*arr sebagian lainnya membuang tha'ny4 sehingga

mengatakan: istaa'a-yastii'u yang artinya istathaa'a-yastathii'u. lni
merupakan dialek yang cukup tenar. Hanya Hamzah sendirian yang

membacanyal ryil,l 6i, dengan tasydid pada tha',ze8 seolah-olah ia

2e8 
Qira'ah Hamzah termasuk qira'atr mutawatir dan dicantumkan oleh Ibnu Al

Jazari dalam Taqrib An-Nasy', hd. 137. Setelah menyebutkan apa yang
dikemukakan oleh Abu Ubaidatr tentang Hamzah terkait dengan qira'ah tersebut,
An-Nuhas mengatakan dalam I'rab Al Qur'an Q1474), "Yang dikemukakan oleh
Abu Ubaidh ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengucapkannya karena sinnya
berharokat suhtn, sedangkan tha'nyadiidghamkan padanya huruf szftzn." Sibawaih
mengatakan, "Ini mustahi."

Ibnu Athiyatr menyatakan batrwa qira'ah ini lemah.
Abu Halyan mengatakan, ".. Qira'ah Hamzah dan Thalhah yang

mengidghamkannya ke dalam tha' adalah tidak tepat (tidak sesuai kaidah)."
Abu Ali mengataftan, "Itu tidak boleh." Yang benar, batrwa menggabungkan

antara dua huruf yang ber-sukun adalah perkara yang diperdebatkan oleh para ahli



hendak mengucapkan t1i$i t, namun ternyata mengidghamkan

(memasukkan) to' ke dalam tfta' sehingga mentasydiakannya. Ini

qira'atr yang landasannya lematr.

Abu Ali mengatakan, "Itu tidak dibolehkan." Al A'masy

mengatakan, *tiii i! $ir;L'r 6:t 
"i#-'ol 

1L{r;"'t tli, dengan ta' di

kedua tempat tesebut."2e9

Firman Allah SWT, o" n A l'ii JG "to berkata,'Ini
(dinding) adalah rahmat dari Tuhanlan"'Yangmengatakan ini adalatr

Dzulqarnain, dan itu maksudnya ia mengisyaratkan kepada dinding

bahasa Arab, dan sebagaimana diketatrui bahwa qira'ah itu tidak mengikuti bahasa

Arab, akan tetapi bahasa Arab itulah yang mengikuti qira'ah, karena qira'ah itu
didengar dari orang Arab yang paling fasih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW'

Ibnu Al Hajib mengatakan, "Apabila terjadi perbedaan antara para ahli nahwu

dengan para atrli qira'ah, maka berpedoman dengan para ahli qira'ah adalah lebih

utama, karena mereka menukil dari orang yang dipastikan terpelihara dari

kekeliruan. Lain dari itu, qira'ah itu diriwayatkan secara mutawatir (dari banyak

orang kepada banyak orang), sedangkan yang dinukil oleh para ahli nahwu sifatnya
perorangan. Kemudian dari itu, kalaupun tidak mutawatir, maka para atrli qira'ah itu
lebih adil dan lebih banyak, sehingga berpedoman pada mereka adalah lebih utama.

Lagi pula, tidak terjadi konsensus para ahli nahwu tanpa mereka (para atrli qira'ah),

karena para ahli qira'ah itu menyertai para atrli nahwu dalam penukilan bahasa, dan

di antara mereka (para atrli qira'ah) banyak yang ahli nahwu juga."

As-suyrthi mengatakan dalarn Al lqtirah li Ushul An-Nafow, "Setiap yang

diriwayatkan batrwa ada qira'atr demikian, maka boleh berdalih dengan itu dalam

kaitannya dengan bahasa Arab, baik itu mutawatir, ahad maupun syadz (anggal)'"
Lebih jauh ia mengatakan, "segolongan ahli nahwu terdatrulu mencela qira'ah-

qira'ah Ashim, Hamzatr dan Ibnu Amir yang jauh dari kaidatr bahasa Arab, dan

mereka menganggapnya sebagai kesalahan pengucapan. Sebenarnya mereka (para

atrli nahwu) itu salah, karena qira'atr mereka itu valid berdasarkan sanad-sanad yang

shahih yang tidak ada celanya. Kevalidan itu merupakan bukti dibolehkannya

qira'ah tersebut dalam bahasa Arab. Maka qira'atrnya Hamzatr 1/rlir t;,i) y*g
menggabungkan dua huruf sukun adalah dialek yang shahih berdasarkan riwayat dan

bahasa Arab."
Adz-Dzahabi mengatakan dalam Mizan Al I'tidal, "Cukuplah satu kesaksian bagi

Hamzah, yaitu ucapan Sufuan Tsauri mengenainya, 'Tidaklah Hamzatr membaca

satu huruf pun kecuali berdasarkan atsar (ada riwayatnya)."'
2s qira'ah Al A'masy ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr (61165

dan Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Waiiz (10/435.



tersebut dan kekokohannya serta pemanfaatannya yang mencegah

batraya YaJuj dan MaJuj. Ibnu Abi Ablah membacanyat 'U'*10:i
3 300

#r.
Firman Allah SWT, J;";t:lil"f "Maka apabila sudah datang

janji Tuhanhi'yaY,ni hari kiamat. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalatr waktu keluamya mereka (YaJuj dan Ma'juj). ,a;G

'K', "Dio alcan menjadikannya hancur luluh" yaitu merata dengan

tanatr. Contoh kalimat dengan pengertian ini, firman-Nya: $" ,it
.-)fii",qpobila bumi digoncangkan." (Qs. Al Fajr t89l: 2l).

Ibnu Arafatr mengatakan, "Yakni dijadikan rata, tidak ada lagi

yang membukit. Pengertian ini seperti firman-Nya: (4t ',;la4
'Dijadilrannya gunung itu hancur luluh.' (Qs. Al A'raaf [7]: 143)."

Al Yazidi mengatakan, "Yakni menjadi rata. Dikatakan

naaqah dakkao' apabila unta itu sudah tidak lagi berpunuk." Al

Qutabi mengatakan, *Yakni menjadi pipih hingga menyentrh tanah."

Al Kalbi mengatakan, "Yakni menjadi potongan-potongan

yang berserakan." Ia30l mengatakan,

i:;l:v tlrv'"1:> ra'*'b
"Adakah selain 'Ad yang mamptt mendobrak Soo nnggo

hancur."

Al Azhuri mengatakan, "Dikatakan dakahuhu

daqaqtuhu (aku menempanya). Orang yang membacanya:

maksudnya adalatr menjadikan gunung itu sebagai tanatr yang

'm qira'ah Ibnu Abi Ablah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dan Abu Ha1ryan
dalam kedua referensi tadi.

'o' Y-g mengatakan ini adalah Al Aghlab, dan bait syair ini termasuk bukti
penguat yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah dalarn Majaz Al fur'an (l/al5) dan
Al Mawardi dalam Tafsirnya (21 509).

yakni

{(-,,

; rata,
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yaitu dataran yang tidak mencapai tingginya gunung. Bentuk

jamaknya daka'waat.

Hamzah, Ashim dan Al Kisa'i membacanya: 'k't, d"ng

madd, yaitu seperti kalimat an-naaqah ad-dakkaa', yakni unta yang

tidak ada punuknya. Dalam ungkapan ini ada kata yang dibuang,

perkiraanny a: ja'alahu mitsla daklraa' (dijadikannya seperti tanah

rata). Dan memang harus memperkirakan kata yang dibuang ini,

karena kata as-sadd adalatr kata mudzakkar sehingga tidak bisa

disifati dengan kala dakkaa' .

Adap,n yang membacanya: tii, *rku dianggap sebagai hal

(keterangan kondisi). Demikian juga manshubnya dalam qira'ah yang

menyertakan madd mengandung dua kemungkinan makna'

Firman AIIah:

G) G'e* *i C e.,A. c c1i;; # Ki:

* O'# A?uli@ $;'ui;<f) #i' & b,;i

J V;{'r-ir ;=Ji @[ a- <'rry';'i 6?,s$ &

;a! .;ry U;,i1,Wt$t r#j' @ wl;-A {t
wq'i6 :lih,4( @ 6J 4i ii # #fi "&G

p, ir r*Pl |j6't;J( aii i'L' W,Ii-t62\;VrV

-q?$so),q,.s:QW-

@ [- Surah Al Kahfi 
.)



't( i S@ $; W'o;;{(9- r-+- @ :ii *);;;r rE
.&"q 5; i; {Y ifr ;t'i| fii'';, "?';9.(,'+ int
lft, Lt\ &;A \r;;:KWi, 6t G\-5,@ ff

LJ 4 r;e,d*,i;W 1i i::-)t .;; ;QtFa

"Kami biarkon mereka di hari itu bercampur aduk antara satu

dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala,lalu Kami

kumpulkan mereka ilu semuanya, dan Komi nompakkon

lohonnam poda hari itu kepada otang-orang kalir dengan

jelas, yaitu orang-orang yong matanya dalam keadaan krtilup
dari memperhatikon tando-tanda kebesaran-Ku, dan adalah

mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang-orang

kalir menyangka bahwa mereka (dopat) mengambil hamba-

hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami

telah menyediakan nerako Jahannam tempat tinggal bagi

otang-orang kaftr. Katakanlahr'Apakah akan Kami

beritahuhan kepadamu tentang orang-orang yang paling

merugi perbualannya?' Yaitu orang-otang yang telah sia-sia

perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka

menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu
orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan

mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka

hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak

mengadakan saatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari
kiamat. Demikianlah bulasan mereka itu neraka fahannam,

disebabkan kekatiran mereka dan disebabkan mereka

me nj adi k an ay at- ay at- K u d an r as ul-r as ul- K u s e b ag a i o I o k-

@



olalc sesunggrhoyo orang-orang yang beriman d.an beramal

shalih, bagi mereka adolah sufga Firdaus meniadi tempat

tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin

berpindah dari padanya. Katakanlah,' Kalau sekiranya lautan

menjadi finta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku,

sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalirnat Tuhanku, meskipan Kumi datangkan tambahan

sebanyak itu (pula).' Katakanlahr'sesungguhnya aku ini

manusia biaso seperti kamu, yang diwahyukan kepadakuz
(Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang

Esa.' Barangsiapa mengharap periumpaan dengan Tuhannya'

maka hendaklah ia mengeriakan amal yang shalih dan

iansantahiamempe,,r:#;:il;"?;;l;""datamberibadah

(Qs. Al Kahfi [18]: 99-110)

Firman Allah SWT, * O e )-,2 {*" Ki| "Ko*i biarkan

merelra di hari itu bercarnpur aduk,antara satu dengan yang lain."

Dhamir (kata ganti) pada kalimat ti; lxami biarkan) adalatr untuk

Allah Ta,ola, yakni: Kami biarkan jin dan manusia pada hari kiamat

saling berbatr.

Adajugayangmengatakan,bahwamaksudnya:Kamibiarkan

Ya'juj dan Ma'juj i;;- "di hari itu" yak'rtl waktu sempurnanya

dinding penutup mereka saling berbaw satu dengan yang lain'

Penggunaan kata pinjaman "bercampur aduk" bagi mereka adalah

ungkapan tentang kebingungan dan kebimbangan antar mereka,

seperti yang kebingungan karena khawatir dan takut, jadi mereka

diserupakan dengan ombak lautan yang saling menghantam antara

@ G'Al K"t fi I



satu dengan lainnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya: Kami biarkan

YaJuj dan MaJuj pada saat dibukanya dinding penutup itu saling

bercampur baur di dunia dan saling berbaur karena banyaknya

mereka.

Menurut saya (Al Qurthubi): Dari ketiga pendapat ini, yang

paling menonjol adalatr pendapat yang tengah (kedua), dan yang

paling jauh adalah yang terakhir. Namun pendapat pertama juga bagus

karena didatrului dengan penyebutan hari kiamat yang merupakan

penakwilan dari firman-Nya: J; U '.e 6$ "Maka apabila sudah

datang janji Tuhanht." (Qs. Al Katrfi [8]: 98).

Firman Allah SWT, ff 4 '6!j "Kr*udian ditiup lagi
sangkakala" penafsirannya telatr dikemukakan di dalam surah Al
An'aam.302 G '{$'olalu Kami htmpullan mereka itu semuanya,,

yakni jin dan manusia pada penghimpunan hari kiamat '# Lr;
"dan Kami nampakkan Jahannam" Kami perlihatkan Jahannam

kepada mereka. '# e( isji *yaftu orang-orang yang matanya"

kalimat ini pada posisi khafadh sebagai na't kata ,*{4 Qrepada

orang-orang trafir). 
", ;" ..W C "Dalam keadaan tertutup dari

memperhatikan tandaianda kebesaran-Ku." Yakni mereka sama

dengan yang matanya tertutup sehingga tidak dapat melihat tanda-

tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ei <5ryS- 'i 66 "Dan adalah

mereka tidak sanggup mendengar" yakni tidak mampu mendengar

Kalam Allah Ta'ala, sehingga mereka sama dengan orang yang tuli.

Firman Allah SWT, Vt{ tji G\ *Maka apatrah orang-

orang kafir menyangka" yakni menduga. Ali, Ikrimah, Mujahid dan

Ibnu Muhashin membacanya: |,-i;iti, dengan suhtn pada sirz dan

'02 Lih. penafsiran ayat 73 dari surah Al An'aam.



dhammah pada ba'30' y*rg artinya maka apakatr cukup bagi mereka'

a :8 \:l:+*- $ " b oh* o m e r e lra (dapat) mengamb il hamb a-hamb a- Ku"

yakni Isa, malaikat dan lJzur.'jlitC;'.4"Meniadi penolong selain

Ahf danAku tidak menghukum mereka. Pada redaksi ini ada kalimat

yang dibuang.

Az-Z:ujjaj mengatakan, "Maknanya: Maka apakah mereka

mengira balrwa hal itu berguna bagi mereku." {i'ui$) ilL {,;A 
-ity

,,sesungguhnya Kami telah menyedialmn neraka Jahannam tempat

tinggal bagi orang-orang kalir."

Firman Allah swr, i;#iCiSiG) dlIi'r;:i\lfuSS
.i,iy, U; e'9 V;{'rii r#jf @ cl3&'#t3# i V:at 1o;t

@,g ):ii iL-'l'di >i'{;i$t,ry "Katatrantah,' Apatrah atran

Karni beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi

perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya

dalam lcehidupan dunia ini, sedanglwn mereka menyangka bahwa

merelra berbuat sebaik-bailclrya. Mereka itu orang-orong yang telah

fufur terhadap oyat-ayat Tuhon merelw dan (fufur terhadap)

perjumpaan dengan Dio, malm hapuslah amalan-amalan mereka, dan

Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) merelca pada

hari kiamat."

Mengenai ayat ini dibahas ada dua masalatr.

Pertama: Firman Allah swr, i(Gt 'uf'l1 'g! i; .ii
,,Katalranlah, 'Apalrah aknn Kami beritahuftan lcepadamu tentang

orang-orang yang paling merugi perbuatannya?,."'" Ini

menunjukkan batrwa di antara manusia ada yang melalnrkan amal dan

ia mengira bahwa ia telah berbuat baik, padahal usahanya itu gagal

303 qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Waiiz

(10/454) dan Abu Hayyan dalamAl Bahr (61166).
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(sia-sia), dan yang menyebabkan kegagalan usahanya itu bisa berupa

rusaknya keyakinan (akidah) ataupun riya. Adapun yang dimaksud di

sini adalah kekufuran.

Al Bukhari meriwayatkan dari Mush'ab, ia menuturkan, "Aku
bertanya kepada Ubai, 'iGt t lii'f$ j; j, lxotot-rlah, 'Apatcah

alcan Karni beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling

merugi perbuatannya?') apakah itrn kaum haruriyah?' Ia menjawab,

'Bukan. Mereka adalah kaum yahudi dan nashranil.::304 Kaum yahudi

itu mendustakan Muhammad SAW, sedangkan kaum nahsrani

mengingkari surgq mereka mengatakan, "Tidak ada makanan dan

tidak pula minuman di sana."

Adapun kaum haruriyah adalah yang membatalkan perjanjian

Allah setelah pengukuhannya, Sa'd menyebut mereka sebagai orang-

orang fasik. Ayat ini mengandung makna celaan, yakni: Katakanlah

kepada orang-orang kafir yang menyembah selain-Ku, bahwa usaha

dan harapan mereka akan sirna kelak.

Jadi, mereka adalah orang-orang yang paling merugi amal

perbuatannya. Mereka adalatr '63#it 
V'Af ',*t a W iC i$i

l* |;* "Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya

dalam kehidupan dunia ini, sedanglcan mereka menyangka bahwa

merelra berbuat sebaik-bailotya" yaitu menghamba kepada selain-Ku.

Ibnu Abbas mengatakan, "Maksudnya adalah kaum kafir

Mekkah."

Ali mengatakan, "Mereka adalah golongan khawarij para

praktisi Haruri."

Di lain waktu ia mengatakan, "Mereka adalah para pendeta

3q HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, (31156).



yang menempati bihara-bihara."

Diriwayatkan bahwa Ibnu Al Kawa' menanyakan kepadanya

tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, ia pun

menjawab, "Kamu dan para satrabatmu."305

Ibnu Athiyuhrou mengatakan, "Semua ini dilemahkan oleh

firman Allatr Ta'alayang setelahnya, yaitu: #; 19, V6'tii'!t4;'
'&G,47 .iq (Me r e ka i t u o r a n g- o r an g y a n g t e I ah htfur t e r ha d ap

ayat-ayat Tuhan mereka dan (htfur terhadap) perjumpaan dengan

Dia, malm hapuslah amalan-amalan merefta), karena dari golongan-

golongan itu tidak ada yang kufur terhadap Allah, hari pertemuan

dengan-Nya, pembangkitan kembali setelatr mati dan penghimpunan

kelak di hari kiamat. Jadi, sebenamya itu merupakan sifat kaum

musyrikin Mekkatr para penyembatr berhala. Sementara Ali dan Sa'id

menyebutkan beberapa kaum berdasarkan kesamaan tindakan mereka

dengan yang disebutkan oleh ayat ini." Kata ffipada nashab karena

tamyiz. Jumhgr membacanya: i4, dengan lusrah pada ba',

sedangkan Ibnu Abbas membacany a: 
"ia;hi, 

denganfathah'

Kedua;Firman Attatr swr, (5 i.i(i{'ivo*Do' Kami

tidak mengadalran suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari

kiamat." Jumhur membacan y u, #, dengan nuun y arrg berarti Kami.

Mujatrid membacanya dengan ya' yang berarti pelakunya

ghaib (pihak ketiga)3o7 yang maksudnya: fa laa yuqiimullaahu 'azza

wa jalla (dan Allah 'Azzawa Jallatidakmengadakan ")'

305 Lih. pendapat para ulama dalarn Jami' Al Btyan, (161227), Ma-',ani Al Qur'an

karya An-Nuhui+tzbt1, Al Muharrar At Waiiz (10/455), Tafsir Al Mawardi (2/510)

dm,Tafsir lbn Katsir (51197).
36 Lih. Al Muhanar Al Wajiz (10/456)'
,, (ir" uf, ini disebutkan-oleii Ibnu Athiyah pada referensi di atas, dan Abu

Hatim dalam Al Bahr (61167).
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Sementara Ubaid bin Umair membacanyat ?t"-ii,3o8 sehingga

mengharuskannya membacanya "Oii. Demikian juga qira'ahnya

Mujalrid: "oii 
Ygt i:i d'e*->,i.to'

Ubaid bin Umar mengatakan, "Pada hari kiamat nanti akan

didatangkan seorang laki-laki yang tinggi besar, banyak makan dan

minum, namun di hadapan Allah itu tidak dapat menyamai sayap

seekor nyamuk pun."

Menurut saya (Al Qurthubi): Yang seperti itu tidak dapat

ditakwilkan dengan pendapat, karena maknanya telah dipastikan

berdasarkan riwayat marfu' yang tercantum di dalam Shahih Al
Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW,

bahwa beliau bersabda,

,?-;.a6. ltyLio yqt{iiAr @t,tr';t ,;'yri

"Sesungguhnya pasti akan datang seorang laki-laki besar lagi gemuk

pada hari kiamat nanti, namun di hadapan Allah beratnya tidak dapat

mengalahlran berat sayap seekor nyamuk pun. Jika l@lian mant,

silakon baca: 'Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi

(amalan) mereka pada hari kiama|.zfito Maknanya: bahwa mereka

tidak memiliki pahala, dan amalan mereka hanya dibalas dengan

siksaan, sehingga tidak ada kebaikan yang akan ditimbang pada

timbangan amal pada hari kiamat nanti, sedangkan orang yang tidak

mempunyai kebaikan maka tempatnya adalah neraka.

'o8 lbid.
3oe Al Bahr Al Muhit,op cit.
"o HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, (31157) dan Muslim pada

pembahasan tentang Sifat-Sifat Kaum Munafrk (412147, no. 2785).

. 6J 4i i5."1 #rE, &'o1,t 
j ;t
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Abu Sa'id Al Khudri mengatakan, "Akan didatangkan amalan

yangsepertigunungTihamatrnamuntidaksedikitpunmempuryai

berat."

Ada juga yang mengatakan, "Mungkin maksudnya adalah

ungkapan kiasan atau ungkapan pinjaman, seolah-olah Allatt

mengatakan: maka pada hari itu tidak ada nilai mereka di hadapan

Kami. Wallahu a'lam."

Darihaditsdiatasdapatdisimpulkantercelanyakegemukan

bagi yang hanya membanggakannya, karena hal itu diakibatkan dari

banyaknya makanan dan lebih mengutamakannya daripada kemuliaan,

batrkan hadits itu menunjukkan haramnya makan secara berlebihan

melebihi yang dibutuhkan sehingga menyebabkan kemewahan dan

kegemukan. Nabi SAW telatr bersabda,

ipt ..-4t Jwilr' , )L';t',-*l ot,

,,sesungguhnyaorangyangpalingdibenciAllahTa'ala

adal ah Pemulu Yang gemuk."sr 
r

Diriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, dari Nabi SAw,

beliau bersabdq

'#. ?tl €i,f x ,LtViG- '€*'i!t'"i d.j €?
r) ot$:) ,1'; iy 4 Ll.'i -{ryr 'J ,f ; :i
'tk:, oA 13 oiu-s i';L?i :v'1 ,;f3{1 o):\ifr'

t t9 t. o .

.J.*,Jt fa
,,sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiht,

3 I I Takhri5nya telatr dikemukakan.

a
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kernudian generasi yang setelah rnereka 
-Imran 

mengatakan:

Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan dua atau tiga
generasi setelatr generasinya-. Kemudian, sesungguhnya

setelah kalian nanti ada kaum yang bersaksi padahal tidak

diminta bersaksi, berkhiatan dan tidak dapat dipercaya,

bernadzar namun tidak memenuhi, serta tampak kegemukan

pada mereka."3r2

Ini bernada celaan. Sebabnya, karena kegemukan (gendut)

yang terjadi adalah akibat banyaknya makan dan berlebihan, terlalu

santai, bersenang-senang, merasa aman dan selalu memperturutkan

kecenderungan nafsu, sehingga ia menjadi budak dirinya, bukan

budak Tuhannya. Orang yang kondisinya demikian, maka akan

terjerumus ke dalam yang haram, dan setiap daging yang tumbuh dari
yang haram maka neraka lebih berhak melatrapnya. Allatr Ta'ala juga

telah mencela orang-orang kafir karena terlalu banyak makan,

sebagaimanafi rman-Nva:dl36g'rfr Jl$kKi,fr3lr;fr.W'"Jf
'ri "Do, orang-orang trafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka

malran seperti rnakannya binatang. Dan Jahannatn adalah tempat

tinggal mereka." (Qs. Muhammad laTl: l2). Jika seorang mukmin
menyerupai merekq bersenang-senang dengan kesenangan mereka di
setiap kondisi dan waktunya, maka dimanakah hakikat keimanannya

dan pelaksanaan tugas-tugas Islamnya? Orang yang banyak makan

dan minum, rakus dan ambisius, maka kemalasan dan tidur malamnya

akan bertambah, sehingga siangnya bertualang dan malamnya hanya

tidr.r.

Mengenai makna ini sudah dikemukakan di dalam surah Al
A'raaf.3l3 Di sana juga tetah dipaparkan tentang mizan (timbangan

3 r' Takhri.lnya telatr dikemukakan.

'r3 Lih. Penafsiran ayat3l dari surah Al A'raaf.
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amal), yaitu bahwa timbangan amal itu mempunyai dua cawan yang

diletakkan padanya catatan lembaran-lembaran amal, karena itu tidak

perlu diulangi lagi di sini. Ketika orang-orang tertawa karena melihat

ktrrusnya betis Ibnu Mas'ud tatkala ia memanjat pohon kurma, Nabi

SAW bersabda,

' f''\i,Yl'F, o3'; lL'u d;u
,,Kalian menertawakan betis yang bila ditimbang akan setara dengan

amalan penduduk bumi."3r4 Ini menunjukkan batrwa manusia akan

ditimbang. Demikian yang disebutkan oleh Al Ghaznawi'

Firman Allah swT, i;h J+i ,,Demikianlah balasan merelu

itu-, ,it!;imengisyaratkan kepada tidak mengadakan penilaian, kata ini

pada posis i rafa, sebagai mubtada' aaniih-sebagai Hnbarnya,tr
adalalr dai mubatada'yaitu ,!'i. Kata I pada kalimat Vf 6,

(disebabftan lretraliran mereka) adalah mashdar. Al Haz'u (dari kata

Yi) *ti"ya meremehkan dan mengolok-olok. Mengenai ini sudah

dikemukakan.

Firman Allah swr, frL'l J( ';A$i lj;i ri( uiti 'ot

{j ..;t}l\ "sesunggt hnya orang-orang yang beriman dan beramal

shalih, bagi meretra adalah surga Firdaus meniadi tempat tinggal'"

Qatadatr mengatakan, 
*Al Firdar,r adalah bukit surga yang terletak di

tengahnyq paling tinggi, paling utama dan paling lurhu '"315

Abu Umamah Al Bahili mengatakan, "Al Firdaus adalah

sentralnya surga."316

Ka'b mengatakan, "Tidak ada surga yang lebih tinggi daripada

3ra Diriwayatkan juga maknanya oleh Ahmad dalam At Musnad (11420,421)'
rr Olrf irri air.Uu[* oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan l6D9).
316 lbid.
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surga Firdaus. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menyerukan

kebajikan dan' mencegatr kemrmgk**.""'

Disebutkan di dalam Shahih Al Bukhari, dari Abu Hurairah, ia

berkata" "Rasulullatr SAW bersabda,
t6..

& b tsi tsr27, iLr;l,L:t lult ,:tL7j it, ul ;
l yt'f e'#;f i' E Cr,,ti ,i?)tf,iitf ar

v,u)
'Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,

mendirikan shalat dan berptaso Ramadhan, maka adalah hak

Allah untuk memasuk*annya ke surga, baik ia berjihad li
sabilillah ataupun Innya &tduk saja di tempat kclahirannya.'

Para satrabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami

menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?' Beliau

bersabda lagi,

,t,i' ,E eU:d.hr ui;f ?.,:'iyFtCLl

' 
.*i,'rr1:l';J :j 1i*lt

'Sesungguhnya di surgo terdapat seratus derajat yang

disediakan Allah untuk para mujahid fi sabilillah. Jarak

antara setiap dua derajat adalah seperti jarak antara langit

dan bumi. Karena itu, apabila lcalian memohon kepada Allah,

malra mohonlah Firdaus, karena sesungguhnya Firdous itu

l;lru 3,r iJL, sr; ,;)'ti, ,.r3t ii. ts #:r:tt u.
'.f"';fi-JG I:)l- -^Lir ;zft -,t)t L'11 'lt; ,jr:';st

't7.....op.cit.
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adalah paling tengah dan paling tingginya surga 
-seingatku

beliau mengatakan,- dan di atasnya Arsy Dzat Yang Maha

P engas ih, dari situlah terpanc arnya sungai- sungai sur go' ."3r8

Mujatrid mengatakan, "Firdaus adalatr taman di Romawi."3le

Al Fana' mengatakan, "Itu kata Arab, dan Firdaus adalatr sebuah

taman di surga. Firdaus juga nama telaga di bawah Yamamah, bentuk

jamaknya faraadiis." Umayyatr bin Abu Ash-Shalt Ats-Tsaqafi

mengatakan,

,Ht) olrary nn?t W o-Ptb

"Tempat persinggahan merelw saat itu tampakielas sebagai

taman-taman, bawong putih dan bmtang meralt."32o

Al Faraadils juga merupakan sebuah tempat di Syam. Karm

mttfardas artinya pohon anggur yang telah bertunas.

ti'uti> "Mereka ketrat di dolamnya" yakni abadi. * lt;;:-*
- 

l'z '//

{j7"*erelra ttdak ingin berpindah dari padanya" yakni mereka tidak

meminta urttrk dipindatrkan dari tempat itu ke tempat lainnya. Al Haul

bermakna at-tafowiil (pemindatran), demikian yang dikatakan oleh

Abu Ali.

Az-Zunaj mengatakan, *flaala min makaanihi fuaulan

,rt lilt. Al Bulfiari pada pembahasan tentang Jihad, bab: Derajat Para Mujahid di

Jalan Allah Qll36).
3re Diriwayatkan dari Mujatrid yang disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al

Bayan(16129) dan Al Mawardi dalam Tafsimya(2l5ll).-320 
Bait syair ini merupakan syatrid (bukti penguat) Ath-Thabari dalam Jami' Al

Bayan (16/29),Ibnu Athyatr dalam Al Muharrar Al waiiz (101457) dan Abu Hayyan

daiam At Bahr (61168). Adapun yang dicantumkan dalam Al-Lisan (en6'i: fawama)
riwayatnya adalatr: 

i.r$b.!ti\t,r+ ;,us
"Saat itu mereka memiliki sebuah taman yang tampak jetasi'

3ri !1 &:6 i.rlt

@



(berpindatr dari tempatnya), ini seperti kata'azhuma-'izhaman' Lebih

janh ia mengatakan, "Bisa juga berasal dari al hiilah (taktik), yakni

mereka tidak mengupayakan tempat tinggal selain itu."

Al Jautrari32l mengatakan, "At-Tafuawwul adalah berpindatr

dari suatu tempat ke tempat lainnya. Bentuk ismnya al biwal,
contohnya dalam firman Allah Ta'ala: J; W 'b;;;- { V 4y
(merelra kelcal di dalamnya, rnereka tidak ingin berpindah dari
padanya);'

Firman Auah swr, i'j3 ";;i4i; t#i-(,ti ;) '"( is
q g :irl " Katakanl ah,' Kalau s ekir anya laut an meni adi tinta untuk

(menulis) kalimat-kalimat Tuhanht, sungguh habislah lautan itu
sebelum habis (ditulis) lralimat-kalimat Tuhan&r,r"' Dikatakan na/idza

asy-syai'apabila sesuatu itu telah habis. ('i .iL,+1; "Meskipun

Kami datanglcan tambalnn sebanyak itu (pula)" yakni ditambahkan

sebanyak lautan itu pula atau seberat itu.

Dalam mushaf Ubai dicantumkan: titttt (tinta),322 demikian

juga qira'ahnya Mujatrid, Ibnu Muhaishin dan Humaid. Manshubrrya

kata (ikarena sebagai tamyiz atat hal.

Ibnu Abbas menuturkan, *Ketika Nabi SAW mengatakan

kepada orans-orang yatrudi, # $l );i G *J l7j 'Dan tidaklah

lamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.' (Qs. Al Israa' [7]: 85),

mereka berkata, 'Bagaimana mungkin, padahal kami telatr diberi

Taurat, sedangkan orang yang telah diberi Taurat berarti telah

dianugerahi kebaikan yang banyak?' Maka turunlah ayat: 'o( i S
F;i *;l o? +8i-6'a ;!t'I<otot*nlah, 'Kalau sekiranya lautan

"' Lih. Ash-shihhah (4/l 680).
32 qira'ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam At Bahr (61169) dan Asy-

Sya*ani dalam Fath Al Qadir (31449).
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menjadi tinta untuk (menulis) ftnlimat-lcalimat Tuhanht, sungguh

habislah lautan itu ..' .

Ada juga yang mengatakan: Orang-orang yatrudi berkata,

"sesungguhnya engkau telatr diberi al hikmah, sedangkan orang yang

telah diberi al hikmatr berarti telatr diberi kebaikan yang banyak. Tapi

mengapa engkau menyatakan bahwa engkau tidak mengetahui tentang

ruh?" Maka Allah berfirman, "Katakanlatr: Walaupun aku telah diberi

Al Qur'an dan kalian telatr diberi Taurat, tapi bila dibandingkan

dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala maka itu sangatlah sedikit."

Ibnu Abbas mengatak 
^, "$ ${j.1t*timat-kalimat Tuhanh)

adalah wejangan-wejangan Tuhanku." Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu adalatr kalam yang

telah lalu yang tidak terhingga dan tidak ada batasnya. Dan itu,

walaupun hanya satu tapi boleh diungkapkan dengan lafazh jamak

karena mengandung faidah banyak kalimat, lagi pula memang itu

mengkespresikan status tersebut, sehingga pengturgkapannya boleh

dengan ungkapan jamak sebagai pengagungan. Al A'sya mengatakan,

Cv)A'-$, t€ ,b,r.,. .of,,J -<{.,.*-12 v9V OJIJI rf ooJJ

"Dan wajah yang tonanya bening naniernih sernakin

mengindahkannya

di samping juga kcindahan dada [tempat kalung] dan pergelangan-

pergelangonnya."323

Di sini diungkapkan dengan katalabbaaf (bentuk jarnak) gntuk

mengrrngkapkan labbah (tunggal). Di dalam Al Qur'an juga

disebutkan, i$qj il "Kamilah pelindung-pelindungmu." (Qs.

3r, Bair syair ini termasuk bukti-bukti penguat yang dikemukakan oleh Asy-

Syaukani dalam Fath Al Qadir (31449).
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Fushshilat [41]: 3l), f$lgj *Gt "sesungguhnya Kami-lah yang

menurunlran Al Qur'anJ' (Qs. Al Hijr [5]: ,, 4i .r* iA UV

"Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan don

mematilran" (Qs. Al Hijr [5]: 23) dan {^A 5( ;-rr5), lry

"sesungguhnya lbrahim adalah seorang imam (yang dapat diiadikan

teladan);' (Qs. An-Nabl [6]: 120) demikian ini karena ia

memerankan peran suatu umat.

Ada juga yang mengatakan, "Yakni tidak akan habis

ungkapan-ungkapan dan bukti-bukti yang menunjukkan pengertian

makna-makna Kalam Allah SWT.'

As-Suddi mengatakan, "Yakni seandainya lautan dijadikan

tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, tentulah lautan itu

akan habis sebelum habisnya penulisan sifat-sifat surga yang

merupakan negeri pahala."

Ikrimah mengatakan, "Tentulah lautan itu akan habis sebelum

habisnya palrala orang yang mengucapkan: Laa ilaaha illallaah." lru

serupa dengan ayat: :t.i3$1i3 fil ,fi q ,f;!t Od jJ
{Il trL:Se .414'.ri*"ri i^g 'r:tre A Y5 .o$." Drn seandainya pohon-pohon di.7
bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahlcan kepadanya

tujuh laut QaS, sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-

hobisnya (dituliskan) kalimat Allah;' (Qs. Luqmaan [31]: 27).

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyur'&'ol #, dengan ya'karera

didalrulukanny a.fi ' I ."n

Firman A[ah swr, LS WA;A $*i'Kii;;. 6 UtS,
*Katalranlah, 'sesungguhnya aht ini rnanusia biasa seperti lamu,

yang diwahyukan kcpadaht:'Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu

324 qira'ah Hamzah dan Al Kisa'i disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam Taqrib
An-Nasyr, hal. 138.
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adalah Tuhan yang Esd." Yakni aku tidak mengetatrui kecuali apa

yang diajarkan Allah Ta'alakepadaku, sedangkan ilmu Allatr itu tidak

terhingga banyaknya, dan hanyalatr diperintatrkan untuk

menyampaikan kepada kalian batrwa Tutran kalian itu adalah Tuhan

yang Esa. .i; ill W'Af ;i "Barangsiapa mengharap periumpaan

dengan Tuhannyd' yakni berharap melihat-Nya dan pahalanya serta

takut terhadap siksa-Nyu, (i3,4; tlEr,T.{t$ii il}tuMaka
hendawah ia mengerialcan amal yang shalih dan ianganlah ia

mempersehttuftan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."

Ibnu Abbas mengatakan, "Ayat ini ditgngrkan berkenaan

dengan Jundub bin Zuhair Al 'Amiri, ia berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku mengerjakan amal karena Allah Ta'ala dan

mengharapkan (melihat) wajatr Allah Ta'ala, hanya saja bila dilihat

kepada-Nya aku ditutupi.' MakaNabi SAW bersabda,

.y!:F 6 JA t :'..5:t r\,P r') 
"3 

li'r tt

,sesungguhnya Allah itu Baik, tidak menerima kecuali yang

baih dan tidak menerimo apa yang dipersehttukan

padanya.'32s Lalu turunlatl ayat ini."

Thawus menutukan, "seorang laki-taki berkata, 'wahai

Rasulullatr, sesungguhnya aku mencintai jihad fi sabilillah, dan aku

ingin diperlihatkan tempatku.' Lalu turunlah ayat ini.'326

Mujatrid menuturkan, "seorang laki-laki datang kepada Nabi

SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesgngguhnya aku bersedekah

dan menyambung tali kekeluargaan, dan aku tidak melakukan itu

kecuali karena Allah Ta'ala. Lalu hal itu disebut-sebut padaku dan

35Ini disebutkan oleh Al Wahidi dalarnAsbab An-Nuzul,hal'226'
,r. pisebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan (16132) dan Al Wahidi

dalarn Asb ab An- Nuzul, hal - 226.
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aku dipuji karenanya, maka hal itu membuatku senang dan takjub

karenanya.' Rasulullatr SAW pun terdiam dan tidak mengatakan apa-

apa, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: $JL j:$t.i;;'A.'rAof;
ti ";; t'q,T;'ij V.e'Barangsiapa mengharap perjumpaan

dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjalcan amal yang shalih

dan janganlah ia mempersehttulcan seorong pun dalam beribadah

lrcpoda Tuhannya' ."327

Menurut saya (Al Qurthubi): Semua itu adalatr maksudny4

dan ayat ini mencakup itu semua di samping amal-amal lainnya, dan

mengenai hal ini telah dikemukakan di dalam surah Huud.328 Juga

hadits Abu Hurairatr yang shahih mengenai tiga orang manusia yang

pertama kali diputuskan perkaranya yang telatr dipaparkan dalam

suratr An-Nisaa', yaitu mengenai riya.32e Lain dari itr,r, di sana pun

kami kemukakan sejumlah khabar yang cukup banyak.

Al Mawardi berkata, "Semua ahli takwil mengatakan, bahwa

makna firman Allah Ta'ala: fr +: t3U,'+$\j ldan ianganlah ia
mempersehttukan seorang pun dalam beribadat kcpada Tuhannya),

yakni tidak riya terhadap seorang pun mengenai amalnya."

At-Tirmidzi Al Hakim ratrimahullah Ta'ala meiwayatkan di

dalam Na,ntadir Al Ushul, ia mengatakan: Ayalrku ratrimatrullatr

Ta'ala menceritakan kepada kami, ia berkata: Makki bin Ibratrim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Watrid bin Zaid
menceritakan kepada kami, dari Ubadatr bin Nusay, ia menuturkan,
*Aku menemui Syaddad bin Aus di tempat shalatnya, saat itu ia
sedang menangis, lalu aku bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis

wahai Abu Abdirrahman?' Ia menjawab, 'Hadits yang aku dengar dari

327 Dicantumkan oleh Al Wahidi dalrrrrrAsbab An-Nuzul,hal.226.
32t Lih. Penafsiran ayat 15 dari surah Huud.

'2e Lih. Penafsiran ayat36 dari surah An-Nisaa'.
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Rasulullatr SAW pada suatu hari, karena aku melihat suatu hal pada

wajahnya yang buruk bagiku. Lalu aku berkata, 'Ayah dan ibuku

tebusannya watrai Rasulullatr, apa yang aku lihat pada wajahmu itu?'

beliau menjawab , 'Perlaro yang aht fthawatirftan pada umatht

setelah ketiadaanht ' Aku bertanya lagi, 'Apa itu watrai Rasulullah?'

Beliau menjawab, 'syirik dan syahwat yang tersembunyi.' Aku

berkata, 'Wahai Rasulullatr, apakah umatmu akan berbuat syirik

setelah ketiadaanmu?' Beliau menjawab, 'Wahai Syaddad, rnetnang

merelra tidak menyembah matahari, bulan, batu maupun berhala,

alran tetapi merela riya dengan amal mereka.' Aku berkata, 'Riya itu

syirik?' Beliau menjawab,'Ya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu bagaimana

dengan syahwat yang tersembunyi?' Beliau menjawab, 'Di pagi hari

salah seorong merefta berpuasa, lalu muncul syahwat dunia padanya

sehingga ia pun berbuka'." Selanjutnya Abdul Wahid berkata,

"Kemudian aku menjumpai Al Hasan, lalu aku bertanya, 'Watrai Abu

sa,id, beritatrulatr aku tentang iya, apakatr itu syirik?' Ia menjawab,

'Ya. Tidakkatr engkau membaca ayat: 1i i::$ .r;i :tE\i+'aft,
lfr *: ;E T 

*'i't Y* (Barongsiapa mengharap periumpaan

dengan Tuhannya, moka hendaHah ia mengeriakan amal yang shalih

dan janganlah ia mempersekutukan seordng pun dalam beribadah

lrc pada Tuhannya)' ."33o

Isma'il bin Ishak meriwayatkan, ia berkata: Hamd bin Abu

Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamar bin

sulaiman menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Syahr bin

Hausyab, ia menuturkan, "Ketika Ubadatr bin Ash-Shamit dan

Syaddad bin Aus sedang duduk, keduanya berkata, 'Sesungguhnya

kami mengkhawatirkan syirik dan syahwat tersembunyi pada umat ini.

330 HR. Ahmad dalam Musnadnya (41124, 126). Hadits ini dicantumkan oleh

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya dengan riwayat-riwayat yang bermiripan (3/109, 110)'
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Adapun syatrwat tersembwtyi adalatr berkenaan dengan kaum wanita.'

Dan keduanya pun berkata, 'Kami mendengar Rasulullah SAW

bersabda,

?, G)i ct? iY n ,:!)?l s W. €,tib'2 ,)* u
.'r)?li

'Barangsiapa mengerjalran shalat yang ia riya dengannya

berarti ia telah berbuat syirik, dan barangsiapa melafukan

puasa yang ia riya dengannya berarti ia telah berbuat syirik.'

Kemudian keduanya membaca ayat: W .i;;q.'r;i'of;i
t 13 4'r t3E r;i$ Ai 5,(r' B o, * g, i ap a m e n gh ar ap p e ri ump a an

dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengeriakan amal yang shalih

dan janganlah ia mempersehttukan seorang pun dalam beribadah

lre p a d a Tuh anny a' ."33 
|

Menurut saya (Al Qurthubi): Ada penafsiran tentang

syatrwat tersembunyi yang berbeda dengan ini, dan itu telah kami

kemukakan dalam sruah An-Nisaa'.332

Satrl bin Abdullah menuturkan, 'Al Hasan ditanya tentang

ikhlas dan riya, ia pun berkata, 'Di antara keikhlasan adalah engkau

strka kebaikan-kebaikanmu disembunyikan dan tidak suka keburukan-

kebunrkanmu disembunyikan. Jika Allah menampakkan kebaikan-

kebaikanmu kepadamu maka engkau mengatakan: 'Ini dari anugerah-

Mu dan kebaikan-Mu, dan ini bukan dari perbuatanku dan tidak pula

dari tindakanku.' Serta engkau ingat akan firman-Nya: {q\}i-i(;,
tr +: t3E'r;inJg* <^i i14t -e,2'Barangsiapa mengharap

perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerialcan amal

33' HR. Ahmad dalan Al Musnad (4t126).
332 Lih. Penafsiran ayat36 dari suratr An-Nisaa'.
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yang shalih dan janganlah ia mempersehttulwn_ seorang pun dalam

beribadah kepada Tuhon yo' Aat $l;-ti'"j;i-i;.r|'Dan orong-orong

yang memberikan apa yang telah mereka berikan ...' (Qs. Al

Mu'minuun l23f: 60), yakni memberikan dengan ikhlas, dan mereka

takut (amal itu) tidak diterima dari mereka. Adapun riya adalah

meminta amalnya didunia dihargai.' Ditanyakan kepadanya,

'Bagaimana itu?' Ia menjawab, 'Barangsiapa yang melakukan suatu

amal antara dirinya dengan Allah dengan maksud mencari selain

wajalr Allah Ta'ala dan kehidupan akhirat, maka itu adalatr riya'."

Para ulama kami mengatakan: Riya kadang menjerumuskan

pelakunya kepada olok-olokan manusia terhadapnya, sebagaimana

diceritakan, bahwa Thatrir bin Al Husain berkata kepada Abu Abdillah

Al Marwazi, .,sejak kapan engkau pergi ke Irak wahai Abu

Abdillah?" Ia menjawab, *Aku masuk Irak sejak dua puluh tatrun

yang lalu, dan sejak tiga puluh tahun yang lalu aku berpuasa'"

Thahir berkata, "Wahai Abu Abdillah, kami menanyakan

kepadamu tentang suatu masalah, engkau malatr menjawabnya dengan

dua masalah."

Al Ashma'i menceritakan: Bahwa seorang badui mengerjakan

shalat lalu memanjangkannya, sementara di sebelahnya aAa sejumlah

orang, mereka pun berkata, "Bagus sekali shalatmu." Ia pun berkata,

,.Di samping itu aku pun sedang berpuasa." Bagaimana yang seperti

ini bila disandingkan dengan perkataan Al Asy'ats bin Qais yang

mengerjakan shalat dengan meringankannya, lalu dikatakan

kepadanya, ..Engkau sungguh telah meringankan shalat." Ia pun

berkata" "sestrngguhnya shalat itu tidak disertai dengan riya." Ia

membebaskan dirinya sendiri dari dugaan riya orang lain dan tindakan

dibuat-buat di dalam shalatrYa.
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Telatr dipaparkan dalam surah An-Nisaa'333 tentang obat riya

dari perkataan Luqman, yaitu menyembunyikan amal.

At-Tirmidzi Al Hakim meriwayatkan: Ayatrku ratrimahullah

Ta'ala menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hamani

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami,

dari Laits, dari seorang syaikh, dari Ma'qil bin Yasar, ia menuturkan,
..Abu Bakar dengan mempersaksikan Rasulullatr SAW berkata"

'Rasulullatr SAW membicarakan tentang syirik, beliau bersabd4

,.-Fr ;;i el &',^
,tgi ti-b,tt1e'0b'J\l

.?t:;lcilri,ir*.;ilf , a.!',;?li *f ,f:, +rlt
"Bagt tralian itu lebih tersembunyi daripada semut yang kccil,

dan aht akan menuniuk*anmu pada sesuatu yang bila englwu

lohttran makn akan menghilangkan syirik lcecil dan syirik

besar darimu, yaitu engkau mengucapkan: 'Ya Allah,

sesungguhnya aht berlindung kepadamu dari

memperselattulun-Mu dalam kondisi aht mengetahui, dan aht

memohon ampun kcpada-Mu dori yang tidak aht kctahui.'

Engkau mengucapkannya tiga po71 13ta

Umar bin Qais Al Kindi menuturkan, "Aku mendengar

Mu'awiyah membacakan ayat ini di atas mimbar: .;; i6lW'of ;i
(Barangsiapa mengharap periumpaan dengan Tuhanrrya ...) lalu

berkata 'sesungguhnya itu adalatr ayat terakhir yang diturunkan dari

langit."335

333 lbid.
331HR. Ahmad dalamAl Musnad(41403) dengan lafazhyangmendekati ini.
335 Dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (16132),Ibnu Katsir

,iaqiA,*'*U3
ot +\it ;\'lssi ,i'*
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Umar mengatakan, "Nabi SAW bersabda,

,V)Lgi i::-l;$iq,F- a(e ,:r,i u '6 "J ,f J
3li- k>,;tt ';rL 'k J ore '; tt ):; li

..a

.'i o|;lu;t

'Telah diwahyukan kepadaht, bahwa barangsiapa me'tmbaca

(ayat): Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan

Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih

.., malca alran dianglat baginya cahaya seiauh antara 'Adn

hingga Makkah dengan dilcerumuni rnalaikat yang

mendoalrannya dan memohonkan ampunan untulcrtya' ."336

Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Nabi SAW bersabda,

J\,y\\i qt:r:;";uk Qt 6?', ;1j ,'-:s
Jt u; a t3; 'i Uk 6rij ;,iA ;:r'; J3i l:j';

' t.trt 

\,t

'Barangsiapa membaca owal surah Al Kahfi dan akhirnya,

malra bagtnya cahaya dari kepalanya hingga kakinya. Dan

barangsiapa membacanya secara keseluruhan, maka baginya

cahaya dari bumi hingga langif .u337

dalam Tafsirnya (5D0$ dan ia mengatakan, "Ini atsar yang pelik, karena ayat ini
adalatr akhir suratr Al Kahfi, sedangkan surah At Kahfi semuanya makkiyah.

Kemungkinan maksud Mu'awiyah, bahwa tidak diturunkan setelahnya ayat yang

menghapusnya dan tidak pula yang mengganti hukumnya, sehingga ayat tersebut

tetap muhkam. Karena itu hal ini menjadi samar bagi sebagian perawi sehingga

meriwayatkan dengan maknanya,"

"t Hadits Umar diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (21371), Al
Haitsanri dalam Majma' Az-Zawaid (101126), serta Ibnu Katsir dalam Tafsirnya
(3/l l0), dan ia mengatakan, "Sangat gharib."

33' Dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3170), dan ia mengatakan,

"Ahmad meriwayatkannya sendirian, sedangkan yang lainnya tidak ada yang

meriwayatkannya."

.t22 ) Surah Al Kahfi



Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa seorang laki-laki

berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku merencanakan untuk bangun

pada malam hari, lalu aku ketiduran. Ibnu Abbas pun berkata, 'Bila
kamu hendak bangun pada saat apa saja di malam hari, maka ketika

beranjak tidur hendaklah kamu baca: .. 6 ,$i-(t'u gt 'o( i S
(Katalranlah, 'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis)

lralimat-lalimat Tuhanht ..') hingga akhir surah, karena sesungguhnya

Allah Ta'ola akan membangunkanmu pada malam hari di saat yang

engkau kehendaki'." Keutamaan-keutamaan ini disebutkan oleh Ats-

Tsa'labi darinya.

Disebutkan di dalam Musnad338 Ad-Darimi Abu Muhammad:

Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, dari Al Auza'i,

dari Abdatr, dari Zin bin Hubaisy, ia berkatq "Barangsiapa membaca

akhir suratr Al Kahfi agar dapat bangun pada suatu waktu di malam

hari, maka ia akan dibangunkan." Abdah berkat4 "Maka kami pun

mencobanya, ternyata kami dapati begitu."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al 'Arabi:33e Gr,"u

kami, Ath-Tharthusyi Al Akbar mengatakan, "Janganlah kalian

terlalaikan oleh waktu karena bercengkrama dengan teman-teman dan

bercengkrama dengan saudara-saudara, karena Allah SWT telatr

T9lutup keterangan dengan firman-Nya, {UL W .;; d4\H-L#
fr +: ;E T;'iJ 

V -e (Barangsiapa mengharap perjumpaan

dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih

dan janganlah ia mempersehttukan seorang pun dalam beribadah

lrcpada Tuhannya)."

33t Sunan Ad-Darini (21454).
33e Lih. Ahkam At Qw'an (3t1249).

[.:':l
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49s5Ai>
Setelatr terjadinya perang Badar dan dalam perang tersebut

Allah membinasakan para pemuka kaum kafir, berkatalah kaum kafir

Quraisy, "sesrmgguhnya dendam kalian akan terbalaskan di negeri

Habasyatr. Karena itu, berikan hadiatr kepada raja Najasyi, utuslatr dua

orang cerdas kalian, mudatr-mudatran sang raja mau menyerahkan

orang-orang Quraisy yang ada padanya. Dengan demikian kalian bisa

membunuh mereka sebanyak korban kalian dalam perang Badar."

Maka kaum kafir Quraisy pun mengutus Amr bin Al 'Ash dan

Abdullatr bin Rabi'atr. Lalu Rasulullah SAW mendengar tentang

pengutusan kedua orang tersebut, maka Rasulullah SAW pun

mengutus Amr bin Umayyatr Adh-Dhamri, dan menitipkan surat

untuk Najasyi. Lalu ia pun menghadap raja Najasy, lalu ia pun

membaca surat Rasulullah SAW, kemudian ia memanggil Ja'far bin

Abu Thalib dan kaum muhajirin (yang bersamanya), lalu Najasyi

mengirim utusan untuk memanggil para uskup dan pendeta sehingga

mereka pun berkumpul padanya.

Kemudian ruja Najasyi memerintahkan Ja'far agar

membacakan Al Qur'an kepada mereka, lalu Ja'far pun membacakan

suratr Maryam: G--rr-z-, sehingga mereka pun meneteskan air

mata. Mereka itulatr yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya:

t'.,D



6fi"a:,/5 6yrlG 4,,5tt!( 'a.;in'r';; -{3 534t
i';*P;J-1i1\ifi43i<e4-;t'2{l'*oonsesungguhnva
lramu dapati yang paling deftnt persahabatannya dengan orang-orang

yang beriman ialah orang-orang yang berlrata, 'Sesungguhnya kami

ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara

merelra itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan

rahib-rahib, (iuga) karena sesungguhnya merela tidak

menyombongkan diri)'(Qs. Al Maaidah [5]: 32) hingga: 'u-Ytfi
*Menjadi salai (atas lcebenaran Al Qur'an dan lunabian

Muhammadl" (Qs. Al Maaidah [5]: S3). Demikian yang disebutkan

oleh Abu Daud.

Diceritakan di dalam Siratr: Lalu Najasyi berkat4 "Adakatl

sesuatu yang bersamamu di antara yang datang dari Allah?" Ja'far

berkata, "Ya." Najasyi berkata lagi, "Bacakan itu kepadaku." Lalu

Ja'far membaca: G--=r-<-, mak4 demi Allah, Najasyi pun menangis

hingga membasatri janggutrya, dan para uskup pun menangis hingga

janggUt-janggut mereka basah ketika mereka mendengar apa yang

dibacakan kepada mereka.

Najasyr berkata lagi, "Ini dan apa yang dibawakan oleh Musa

sunggUh berasal dari lentera yang sama. Keluarlatr kalian berdua3ao,

demi Allah selamanya aku tidak akan menyeratrkan mereka3al kepada

kalian berdua." Selanjutnya dipaparkan kisatr lengkapnya.3a2

340 Yakni kedua orang utusan kaum kafir Quraisy yang meminta penyerahan

kaum muslimin yang hijratr ke negeri An-Najasyi.
3{r Yakni kaum muslimin.
342 Silakan merujqk kisa6 lengkapnya dalam As-Sirah An-Nabmtiah karya Ibnu

Hisyam (11290,291).
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Firman Allah:

--yi6 ty@iH: i'^i,!sj n;'5 @ ;"+sZ
;:9i S*fV q$'6j eL-;Jr, @ 4+d+4:
J;;LI+;;j@ w69,6\1ufi6

V; 1t:i q 44 fi-G dGi *,Ur,s 85 u.
-g,uf- 

@ g-i $'^i1{ti'3. ;i4 )t; b, L;i,*;
irr @ qkoriiJ31?6i,M *,a*$
'u Lrl, it fi|4T, E(4r & O JrK'ri ;j
i13w.e'j4JJ6 6LKi6Glbie)i
'+t;-,))z:1*J$ ({r3X)Jlvn35f

itu;

&'e @ $i )q ui lvi'$ $i (l.t; iu
@ $'-,RW 6 dlu;is vHi |y..y5

Wet"*,:rh!+iii#.
("; Sc: K i; i ar.trj@ W <fs";ittfi

,lz ) zr) /r.. , ,/ /rr/ z1) zoz 4z $ I ..2
L- e-q, fr) ofr 

13._s * f3.- * f]-,_r

"Kaf Haa Yao 'Ain Shad. (Yang dibacakan ini adalah)

penjelasan tentang rahmat Tuhon kamu kepada hamba-Nya'

Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan

suara yong lembut. Ia berkatar'Ya Tuhanku, sesungguhnya



tulangku telah lemah dan kepaloku telah ditumbuhi uban, dan

aku belum pernah kecewo dalam berdoa kepada Engkaa, yo

Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap

mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang

mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorong

putra, yang akan mewarisi oku dan mewarisi sebagion

keluarga Yo'qub; dan Jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang

yang diridhai.' Hai Zakario, sesunggahnya Kami memberi

kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seotang anak yang

namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah

menciptakan orung yang setupa dengan dia. Zakario berkato,

'Ya Tuhanku, bagaimano akan ado anak bagiku, padahal

istriku adalah seorong yang mandul dan aku (sendiri)

sesungguhnyo sudah mencapai umur yang sangat tua.' Tuhan

berfirman, 'Demikianlah.' Tuhanmu bertirman, 'Hal ilu
adalah mudah bagi-Ku; dan sesungguhnyo telah Aku ciptakan

kamu sebelum itu, padahal kamu (di wakta itu) belum ado

sama sekali.' Zakaria berkatar'Ya Tuhanku, berilah aku suatu

tanda.' Tuhan bertirmanr'Tanda bagimu ialah bahwa kamu

tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tigo

malam, padahal kamu sehol.' Maka ia keluar dari mihrob

menuju kaumnya,lalu ia memberi isyorat kepada mereka;

hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang- Hai
Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-

sangguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia

masih kanak-kanak, dan rasa belas kasih yang mendalom dari

sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang

yang bertokwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang

tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.



Kesejahletaan atos dirinya pada hari ia dilahirkan dan pado

hari ia meninggal don pada hari ia dibangkitkan hidup

kembali.D (Qs. Maryam [19]: 1-15)

Firman Allah SWT, Gl=r-a-. Pembatrasan tentang ini telah

dipaparkan ketika membatras tentang permulaan-permulaan surah.3a3

Tentang fuZ ini Ibnu Abbas mengatakan, *Al Kaaf dan lcaafin

(cukup), al haa' datr haadin (pemberi petunjuk), ya' dari fuakiim

(bijalcsana), 'ain dari 'aliim (mengetahui) dan shad dai shaadiq

(benar)." Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Aziz Al Qusyairi dari

Ibnu Abbas. Maknanya: mencukupi para maktrluk-Nya, mentrnjuki

para hamba-Nya, tangan-Nya di atas tangan mereka, Matra

Mengetatrui perihal mereka, dan benar dalam memenuhi janji-Nya.

Demikian yang dikemukakan oleh Ats-Tsa'labi dari Al Kalbi, As-

Suddi, Mujatrid dan Adh-Dhahhak.

Al Kalbi jugamengatakan, "Al Kaafdaikariim (mulia), kabiir

(besar) dan trnafin (cukup), al haa' dari haadin (pemberi petunjuk),

ya' dali rafuiim (pengasih), 'ain dari 'aliim (mengetatrui) dan 'azhiim

(agrrng), dan shod dari shaadiq (benar)." Ini maknanya sama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, "Itu adalatr salah satu

nama Allah Ta'ala.u Diriwayatkan dari Ali RA, "Itu adalah nttma

Allah 'Azza wa Jalla." Ia juga pernatr mengucapkan, "Wahai Kaf Ha'

Yaa' 'Aiin Shad, ampunilatr aku." Demikian yang disebutkan oleh Al

Ghaznawi.

As-Suddi mengatakan, "Itu adalah nama Allah yang paling

agung yang apabila dimohon dengannya maka akan memberi, dan

313 Lih. Penafsiran ayat I dari swatr Al Baqaratr.

Surah Maryam



apabila berdoa dengannya maka akan mengabulkan."

Qatadah mengatakan, "Itu adalah salatr satu nama Al Qur'an."

Demikian yang disebutkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar darinya.

Pendapat lain menyatalcan, batrwa itu adalah nama surah

tersebut.3{ Ini yang dipilih oleh Al Qusyairi mengenai permulaan-

permulaan surah. Berdasarkan pendapat ini maka ada yang

mengatakan, bahwa lanjutan perkataan mengenai kalimat: ,]laL,
seolatr-olatr pemberitatruan tentang nama suratr itu, sebagaimana anda

mengatakan, "Kitab anu" atau *bab anu" kemudian anda memulai

yang dimaksud.

Ibnu Ja'far membaca huruf-huruf ini secara sendiri-sendiri,

sedangkan yang lairurya secara bersambung. Abu Amr membacanya

dengan imalah pada ha' dan fathah pada ya', sementara Ibnu Amir

dan Hamzatr sebaliknya, sementara Al Kisa'i, adapun Abu Bakar dan

Khalaf membacanya dengan imalah (vocal a diganti e) pada semua

hunrfrrya.

Para qurra' Madinah, Nd' dan yang lainnya membacanya

antara kedua lahjah tersebut,3a5 sementara yang lainnya denganfathah.

Diriwayatkan dari Kharijatl, batrwa Al Hasan membaca dengan

dhammah pada kaf, dan diceritakan oleh yang lairurya batrwa ia (Al

Hasan) membaca dengan dhammah pada la', sementara Isma'il bin

Ishak menceritakan batrwa ia membacanya dengan dhammahpadaya'.

3{ Lih. Pendapat para salaf mengenai F"aZ dalam Jami' Al Bayan karya
Ath-Thabari (16/33-35), Tafsir Al Mmtordi Ql5l4), Ma'ani karya An-Nuhas
(31307) dan Al Muhorrar Al Wajiz (l l/l l). Yang benar, bahwa pendapat-pendapat

ini masih mangandung persilangan di kalangan para sahabat, dan tidak ada riwayat
shahih yang narfu' (sanadnya bersambung hingga Nabi SAW) mengenai hal ini,
maka tidak ada satu pun yang dapat dijadikan hujjatr, maka yang lebih tepat adalah

tawaqquf(abstain) dan mengembalikan ilmu yang seperti ini kepada Allah SWT'

"t Lih. Al lqna'fi Al Qira'at As-Sab'Q1695).
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Abu Hatim mengatakan, "Tidak boleh mendhammahkan kaf,

ha' danya'." An-Nuhas3a6 mengatakan, "Qira'ah para qrura' Madinatr

adalatr yang terbaik dalam hal ini, dan imalah dibolehkan pada ha'

dalnya'."

Adapun qira'ahnya Al Hasan dipandang samar oleh jama'atr

sehingga mereka mengatakan tidak boleh, di antara yang menyatakan

demikian adalah Abu Hatim. Rinciannya adalatr sebagaimana yang

dipaparkan oleh Harun Al Qari', ia mengatakan, "Al Hasan

mengisymam rafa'. Ini berarti ia berisyarat, sebagaimana yang

diceritakan oleh Sibawaih, batrwa di antara orang Arab ada yang

mengatakan, batrwa ash-shalaatu dan az-zaftaatu diisyaratkan dengan

wau, karena itulah di dalam mushaf dituliskan dengan waa. Bukti

paling nyata dengan hiia'nya shad adalahNafi'347, Ibnu Katsir, Ashim

dan Ya'qub, dan ini juga merupakan pilihan Abu Ubaid, adapwr yang

lainnya meng- i d gh am -kawry a.

FirmanAllahSwT,iii:s:,,V+@-UH:i'ti,1;;,;.,5t
L# i(4"(Yang dibacakan ini adalah) penielasan tentang rahmat

Tuhan kamu kcpada hamba-Nya, Zakaria, yaitu totkala ia berdoa

kepada Tuhannya dengan suara yang lembut."

Mengenai ayat ini terdapat tiga masalah.

Pertamo: Firman Allah SwT, ej #t rt "(Yang dibacokan

ini ddalah) penjelasan tentang rahmat Tufion katnt." Mengenai

narfuhya posisi 'f; adatiga pendapat. Al F4rra'34t mengatakan, "Itu

mqrfu'karena ,F+a?."
Az-Zuyajmengatakan, "Ini tidak mrmgkin, karena ;*b

il Lih. I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas (3R).
3'7 Lih. At Muhano Al Waiiz (l l/l l) dn Al Bahr Al Muhith (61172).
34t Lih. Ma'ani Al Qur' an Qll6l).

t'!tl I suran Maryam )l



bnkan bagian yang diceritakan Allah 'Azza wq Jalla kepada kita
mengenai Zakaria. Karena yang Allatr Ta'ala beritakan adalatr

mengenai dirinya dan kabar gembira apa yang disampaikan

kepadanya, sementara ;;*,btidak termasuk kisahnya."

Al Akhfasy mengatakan,'?erkiraannya: Apa yang diceritakan

kepada kamu ini adalah tentang rahmat Tuhan l,an r.:r34e

Pendapat ketiga: Bahwa makna yang dibacakan kepada kamu

ini adalah tentang ratrmat Tuhan kamu. Pendapat lain menyatakan,

batrwa 4t #t f2 adalah marfu'karena tidak ditampakkannya

mubtada', yakni: haadzaa dzibu rahmati rabbika (ini adalah

penjelasan tentang ratrmat Tuhan kamu).

Al Hasan membacanya: 'qt 7,1ri ;i,"0 yakni: yang

dibacakan dari Al Qur'an ini adalah menjelaskan tentang rahmat

Tuhan kamu. Dibaca luga fi]sl dalam benhrk kata perintatr. Kata

Li,1 dituliskan demikian dan bila diwaqafkan menjadi ia'. Demikian
juga setiap kata yang seperti itu, mengeryi hal ini tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan para palcar nahwu. Mereka juga menyatakan

mengenai hal ini, batrwa fta'tersebut menrurjukkai ta'nits al asma'

(ism mu'annats),ini berbeda dengan afal (fi't mu'annats).352

Kedua: Firman Allah SWT, i,33 "hamba-Nya" Al Akhfasy

mengatakan, "Kata int manshuD oleh kata cTr." Kata trH:adalah
badal darinya (dari i|J)"', ff seperti ungkapan anda: haadzaa

dzibu dharbi zaidin 'amran (yang diceritakan ini adalatr keterangan

tentang pemukulan Zaid terhadap 'Amr), jadr 'amr pada posisinashab

m Lih. I'rab At Qtr'ankaryra An-Nuhas (3/ ).
ii ei*'ut ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (t l/I l) dan Abu Hayyn (6t172).
35r lbid.
352 Lih. I'rab Al Qar'ankarya An-Nuhas (3/ ). . '
353 Lih. Referensi di atas dan Jami' Al Bryan karya Ath-Thabari (16/35). i



karena dharb. Demikian juga i3i pada posisi nashab karena #t
Pendapat lain menyatakan, bahwa redaksi ini merupakan bentuk

ungkapan taqdim wa ta'khir (mendatrulukan dan mengakhirkan

kata)354, maknanya: dzilvu rabbilra 'abdahu zaftariyya bi rahmatin

(Tuhanmu menceritakan hamba-Nya, Zakaiya tentang rahmat). Jadi

kata i';jpadanashabkarun'f2. Demikian yang dikatakan oleh Az-

Zujjaj dan Al Fara'.

Sebagian lainnya membacanya: r3-i'3 e:rb,355 dengan ,ofo', \!
qira'gfqnya Abu Al Aliyah. Yatrya bin Ya'mur membacanya: fs
dengan nashab3s6, yang maknanya: Al Qur'an ini menceritakan

tentang rahmat hamba-Ny4 7-akariya. Tentang logat (lahjatt)

pengucapan dan qira'atr kataZakuiya telatr dipaparkan di dalam surah

Aali'Imraan.357

Ketiga: Firman Allah SwT, (# i6 iq: --y'r6 
'sl"yaitu

tatlrala ia berdoa kcpada Tuhannya dengan suara yang lembut," iri
seperti firman-Ny u, O-i:iii ,ri--{ lsy'ttLS 6# '& V:,
"Berdoalah kcpada Tuhanmu dengan berendah diri dan suaro yang

lembut, Sesungg4hnya Allah tidak menytlwi orong-orang yang

melampaui batas." (Qs. Al A'raaf [7]: 55). Mengenai hal ini tela]t

dipaparkan. An-Nidaa' adalah doa dan keinginan, yakni: bermunajat

kepag.l Tuhannya dengan cara demikian di dalam mihrabnya. Dalilnya

adalair firman Allah Ta'ala: VW 4 ,# ff3';t 2K45'ni;'6

"Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah

3s Pendapat ini dikemukakan oleh Ath-Thabari (16/35), dan Ibnu Athiyah
(ll/12). Ibnu Athiyah mengatakan, "Orang yang berpendapat demikian berarti

faoatik."

"t qira'ah, ini disebutkan oleh Abu Ha1ryan dalarn Al Bahr (6135) dan

dinisbatkm&anda Al Kalbi.,* eb"'*-ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (llll2) dan Abu Ha1ryan dalatr Al
Bahr (6t112\,

'5? Lih" Penafsiran ayat37 dari suratr Aali 'Imraan.
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berdiri melalatknn shalat di mihrab." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 39), ini

menjelaskan bahwa Allah mengabulkan permohorumnya di dalam

sh4fatnya, sebagaimana ia berdoa di dalam shalat.

Ada perbedaan pendapat mengenai disamarkannya doa ini

[menyembunyikan/merenda]rkan suara sehingga tidak terdengar/

diketahui oleh orang lain]. Suatu pendapat menyatakan, bahwa

Zakaiya menyamarkannya dari kaumnya agar tidak dicela karena

masalah anak setelah mencapai usia tua, lagi pula ini merupakan

urusan duniawi. Jika permohonannya dikabulkan maka ia memperoleh

keingingannya, dan bila tidak maka tidak ada orang lain yang

mengetahuinya.358

Pendapat lain menyatakan, bahwa itu bentuk keikhlasan di

dalam berdoa, tidak ada yang mengetatruinya kecuali Allah Ta'ala.3'e

Pendapat lain menyatakan, "Karena amal-amal yang

disembunyikan itu lebih utama dan lebih terjauhkan dari riya, maka

Zakariyamenyembunyikannya."360

Ada juga yang mengatakan, batrwa l1]; artinya diratrasiakan

dari kaumnya, yaitu dilakukan di tengah malam. Semuanya bisa

diterima, tapi yang pertama lebih mengena. l(allahu a'lam. Telah

dipaparkan di muka, bahwa yang dianjurkan dalam berdoa adalatr

menyamarkan, itu telah dipaparkan di dalam surah Al A'raaf, dan ayat

ini termasuk salah satu dalilnya, karena dengan begitu Allah SWT

memuji Zakaiya.

meriwayatkan, ia berkata: Musaddad menceritakan

35E Pendapat ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyun
(2tst5).

'5e lbid.
360 lbid..



kepada kami, ia berkata: Yahya bin sa'id menceritakan kepada kami,

dari Sa'id, dari Usamah biin 7j,id, dari Muhammad Ibnu

Abdinahman, yaitu Ibnu Abi Kabsyatr, dari Sa'd bin Abu Waqqash,

dari Nabi SAW, beliau bersabdq

,#11 o:;)t?'t'et 1'::t'i- ot

"sesungguhnya sebaik-baik dzikir adalah yang samar, dan

s e baik-baik r e zeki adalah yang mencuhtpi."36r

Ini bersifat umum. Yunus bin Abd menuturkan, "Al Hasan

berpendapat, bahwa hendaknya imam berdoa di dalam qunut dan

diaminkan oleh para makmum di belakangnya tanpa menyaringkan

suara."362 Kemudian Yunus membacakan ayat: (#i6iii 
-y,,6 3t

uyaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang

lembut."

Ibnu Al .Arabi363 mengatakan, *Malik membaca qunut secara

sr'rr sedangkan Asy-Syaf i me$ahark'awrya (mengeraskan suara)."

Membacanya dengan 7'aftr (bersuara) lebih utama karena Nabi SAW

pwr berdoa secarujahr.

Firman Allah swT, A #tiii OLI;36 
*to berkata,'Yo

Tuhanht, sesungguhnya tulanght telah lemah' ."

Mengenai aYat ini ada dua masalah.

Pertama:Firman Allah SWT, i*: 2LJ;3V 
*to berkata,'Ya

Tuhanlat, sesungguhnya telah lemah" ini dibaca '5ri, dengan harakat

pada ketiga hurufrrya yang artinya dha'ufa (lematr). Dikatakan

36t As-Suyrttri menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir, ngmor 4009 dari

riwayat eruna4 Ibnu Hibban, Al Baihaqi dalam Asyu'ab, dari sa'd, dan ia

menandainya dengan tanda shahih.

"'Disibutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an, (4/308)'

'6'Lih. Ahkam Al Qur'an(3ll25o).

Surah Maryam@



wahana-yahinu-wahnanapabilaialemah,fahuwawaahin.3sa

Abu Zard mengatakan, "Wahana-yahinu dan wahina-

yauhanu."36s Disebutkannya kata 'azhm (tulang) karena merupakan

tonggaknya badan dan penyanggmrya serta kerangkanya. Bila tulang

ifu lematr, maka akan lemah dan rontoklah semua kekuatannya, karena

tulang merupakan unsur yang paling kuat di dalam tubuh, bila telatr

melemah, tidak ada lagi yang lebih lemah darinya.35s Disebutkan

dalam bentuk tunggal, karena kata tunggal ini menunjukkan makna

jenis, maksudnya batrwa jenis inilah yang merupakan penopang dan

penyangga, dan bila jenis ini disebutkan telah lemah, berarti itu

menimpa kepada seluruh tubuh. Jika disebutkan dalam bentuk jamak

maka bisa melahirkan makna lain, yakni adanya kemungkinan bahwa

sebagian tulangnya tidak melemah, jadi tidak semuanya melemah.

Kedua: Firman Allah Ta'ala, \:;5 fi)i i:z;:V "Dan

lrcpalaht telah ditumbuhi uban" Abu Amr mengidghamkan

(memasukkan) sin ke dalam syiin.lJngkapan ini merupakan bentuk

ungkapan pinjaman yang paling bagus dalam perkataan orang Arab.357

Isyti'aah artinya menyebarnya bara api, ini diibaratkan dengan

menyebarnya uban di kepala. Dikatakan syukhtu (aku telah tua) dan

dha'uftu (aku telah lemah), lalu disandangkannya kata isyti'aal pada

rambut di tempat tumbuhnya di kepala dan tidak disandangkan pada

kepala, ini karena dianggap cukup dipatrami oleh mukhathab lpihak

yang diajak bicaral bahwa yang dimaksud adalah kepalanya zakaiya

AS. Mengenai manshub'nya kata (5" ada pandangan. Pertama:

Balrwa itu adalah mashdar (infinitif) karena makna isyti'aala adalah

'64 Lih. Ash-shihhah (enti: wahana).

'ut Lih. I'rab Al Qur'ankarya An-Nuhas (4/308).
36 Lih. Tafsir Al Mawardi (2/515) dan Al Bahr Al Muhrth (61173).
367 Lih. Zad Al Masir (51145).
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syaabba (muda), demikian pendapat Al Akhfasy, sementara (kedua)

menurut Az-Zt$jaj bahwa manshub-nya itu karena sebagai tamyiz.

An-Nuhas368 mengatakan, "Pendapat Al Akhfasy lebih

mengena, karena kata itu merupakan derivasi (kata ttrunar) dari fi'|,
maka dianggap mashdar adalah lebih tepat."

Asy-Syaib adalah bercampumya rambut putih dengan hitam.

Ketiga: Para ulama mengatakan: Dianjurkan bagi seseorang

agar di dalam doanya menyebutkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang

telatr dianugeratrkan kepadanya dan hal-hal yang sesuai dengan

kepasratran, karena firman Allah Ta'ala: ,r'F';S"Tulanght telah

lemah" adalatr benhrk ungkapan kepasratran, dan firman-Nya: i|i
q q ArU\ [At "Dan aht belum pernah kecewa dalam

berdoa lcepada Engkau, ya Tuhanhi' adalah bentuk r-rngkapan

kebanggaan batrwa Allah senantiasa mengabulkan permohonannya,

yakni: dalam doaku kepada-Mu aku belum pernah kecewa, yakni:

Engkau belum pemah menyia-nyiakan doaku apabila aku berdoa

kepada-Mu, yakni: sebelum-sebelumnya Engkau senantiasa

mengabulkan bagilal

Dikatakan syaqaa bi kadzaa artinya lelatr karena hal itu dan

tidak mencapai maksudnya. Diceritakan dari salatr seorang ulamq

batrwa seseorang yang membutuhkan meminta kepadanya dan

mengatakan, "Engkau yang dulu pemah berbuat baik kepadanya

waktu anu." Lalu orang tersebut berkata, "Selamat datang orang yang

menghubungi kami dengan alasan kami." Lalu ia pun memenuhi

keperluannya.

Firman Allatr swr, 6Gi *tt'4r,s;tii u.Jfi & A$

"t Lih. I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas (3/5).



$i Afi,2.4'.# fi(o"Do, sesungguhnya aht khawatir terhadap

mawaliht sepeninggalht, sedang istriht adalah seorang yang mandul,

malra anugerahilah aht dari sisi Engkau seorang putra."

Mengenai ayat ini terdapat tujuh masalah'

Pertama: Firman Allah SWT, Jfi eu+ ,))3 "Dan

sesungguhnya aht khawatir terhadap mawalihi'Utsman bin Affan,

Muhammad bin Ali, Ali Ibnu A1 Husain RA dan Yatrya bin Ya'mur

membacanyu, ,rb, dengan fathah36e pada kha', tasydid padafa' dan

lrasrah pada ta', serta suhtn pada y1 pada kata d.tlt karena berada

pada posisi rafa' akibat kata maknanya: terputus karena

kematian. Adapun yang lainnya membacanya: L71, dengan ftasrah

pada kha', sulam pada fa' dan dhammah pada fa', ser1;a fathah pada

ya'padakata $j-rtkarena berada pada posisi nashab oleh kata L1+.

Maka $l di sini adalatr kerabat, anak-anak paman dan 'ashabah

yang setelahnya berdasarkan nasab (garis keturunan).37o Orang Arab

biasa menyebut anak-anak paman dengan sebutan mawali' Seorang

penyair mengatakan,

q);)i; tk 4M
" P elan-pel an w dnai anak'anak paman, pelan'pel an w ahai maw ali

lami

Janganlah tralian guar kembali apa yang telah terhtbur di antara

kita."37r

36e qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16137). Ibnu Athiyah (ll/13) dan

Abu Hayyan (61174). Ini merupakan qira'ah yang janggal sebagaimana yang

dicantumkan dalant Al Mubtas ab Ql37).
"o Lih. Al Bahr Al Muhith (61173).
37, Bair syair ini karya Al Fadhl bin Al Abbas bin Utbah bin Abu Lahb. Bait

syair ini dijaiikan bukti penguat oleh Abu ubaidah dalam Majaz Al Qur'an Q/l),
An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (41309) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr

slu ok 6 (#. \# |
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Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadatr mengatakan, "la (Zakariya)

takut mereka akan mewarisi hartanya, dan ia takut diwarisi sebagai

kalalah (orang yang tidak lagi punya orang tua dan anak), maka ia

khawatir akan diwarisi oleh selain anaknya."372

Segolongan ulama mengatakan, "sebenamya mawalinya itu

orang-orang yang meremehkan agama, sehingga ia khawatir bila

meninggal agamanya akan disia-siakan, maka ia meminta seorang

wali yang dapat menjalankan agama setelahnya."373 Pendapat ini

dikemukakan oleh Az-Zt$jaj. Berdasarkan pendapat ini, berarti ia

tidak meminta orang yang akan mewarisi hartanya, karena para nabi

tidak diwarisi. Inilatr pendapat yang benal di antara kedua pendapat

tadi mengenai penakwilan ayat ini. Jadi yang dimaksud oleh Zakaiya

'alaihish shalatu was salam adalatr yang akan mewarisi ilmu dan

kenabian, bukan yang akan mewarisi harta. Hal ini berdasarkan

riwayat valid dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

.li* s; i ,L,r; v ,r#tri ',x'4

"sesungguhnya lwmi para nabi tidak diwarisi. nO, ,*f *^O
tinggallwn adatah sedekah."37a Disebutkan dalam kitab Abu Daud:

(6n73).' 32 lni disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalan Al Muharrar Al l4lajiz (l l/12) dan

Abu Hayyan dalarn Al Bafu ((61173). Abu Hayyan mengatakan, "Riwayat ini tidak

shahih darinya. Yang tampak dan yang lebih tepat bagi Zakariya AS, karena ia

ma'shum (terpelihara dari kesalahan), bahwa ia tidak memohon anak untuk

menggantikannya dalam kepentingan duniawi. Demikian juga pendapat yang

menyit kan, bahwa ia lhawatir kenabian akan terputus dari anaknya dan kembali

tepiaa 'ashabahnya. Karena kenabian itu merupakan perkara yang ditetapkan Allah
bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan tidak memprotes terhadap Allah tentang

siapa orang yang dikehendaki dan dipilih-Nya dari antara para hamba-Nya."
3R lbid.
37{ Diriwayatkan oleh Ahmad dalan Al Musnad Q1463), dan disebutkan juga

dalan As h- S h ahiha in dengan lafazh :

.r8*'ors'S t ,L:t; I

t11! l [- suran maryam 
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tt6i t$} | ,*3\i olt ,:qtri 
^:rrict:stLy

'4tt;i:'
"sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan

sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak

pula dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu."37s

Mengenai ini akan dipaparkan lebih jauh saat membatras

tentang firman-Ny u, &; "yang akan mewarisi aht."

Kedua: Hadits ini termasuk dalam tafsir yang musnad,

berdasarkan firman-Nya: 
"i$ 

'bril:" 6ii-e "Dan Sulaiman telah

mewarisi Daud." (Qs. An-Nani l27l: 16), dans. An-Naml l27l: 16), dan ungkapan tentang

'6_)( u. Lts,*;.@ gi a5,, J,#ucapan Zakaiya: 4f:'- )(. &. ei,t 6i- eJ,#
uMalra anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan

mewarisi alru dan mewarisi sebagian kcluarga Ya'qub" serta

pengkhususan keumuman dalam hal ini. Karena Sulaiman tidak

mewarisi harta dari Daud yang digantikannya, akan tetapi yang

diwarisinya adalatr hikmah dan ilmu. Demikian juga yang diwarisi

Yatrya dari keluarga Ya'qub. Demikian yang dikatakan oleh para ahli

ilmu mengenai penakwilan Al Qur'an, selain yang dikemukakan oleh

golongan Rafidhah, dan selain yang diriwayatkan dari Al Hasan,

batrwa ia mengatak^, "ri; Oang akan mewarisi ah) berupa hana

3.t13- r)( U. L;s @an mewarisi sebagian kcluarga Ya'qub) berupa

"... kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Dan yang

terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad shahih:

"Kami sekalian para nabi tidak diwarisi."
375 Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Ilmu, bab: Anjuran

Menuntut Ilmu (3/316). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari pada

pembahasan tentang Ilmu, Ibnu Majatr dan Ad-Darimi dalam muqaddimah, serta

Ahmad dalam Al Musnad (51196).
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kenabian dan hikmah." Namun sesungguhnya setiap pendapat yang

menyelisihi sabda Nabi SAW, maka tertolak dan ditinggalkan.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Umar.

Ibnu Athiyatr3T6 mengatakan, "Mayoritas mufassir

berpendapat, sebenarnya yang dimaksud oleh Zakariya adalatr pewaris

hartq dan kemungkinan sabdaNabi SAW:

...L;;r,#tri ',r:;tt

'sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi '..' tidak

dimaksudkan secara tlmum, tapi secara mayoritas. Silakan

cermati."

Namun yang tampak dan yang lebih tepat bagi Zakariya AS,

batrwa yang dimaksudnya adalah pewaris ilmu dan agatna, sehingga

kata "pewaris" adalatr bentuk ungkapan pinjaman. Tidakkah anda

melihat, bahwa ketika ia memohon seorang putra dan tidak

mengkhususkan ffi*, Allah Ta'ala mengantarkannya kepada

harapannya dalam bentuk yang sangat sempurna? Abu Shalih dan

yang lainnya mengatakan, "Firman-Nya: 3.J13- 4l:. ? (sebagian

lreluarga Ya' qub)maksudnya adalatr ilmu dan kenabian."377

Ketiga: Firman Allah SWT, ,5.5i 6q"sepeninggalhi' lbnu

Katsir membacanya dengan madd, hamzah dan fathah pada ya'.

Diriwayatkan juga darinya batrwa ia membacanya secara qashr (tanpa

madd) dar fathah pada ya', seperti kata i;rbb."t Y*g lainnya

membacanya dengan hamzah, madd dan suhtnpadaya'.

Qira'ah yang tepat adalatr qira'atr Lr+ yang sepetti 'c}-,

t76 Lih. At Mtthorar Al Wajiz (l l/13).
3u Disebutkan oleh Al Mawardi dalam Tafsirnya,Ql5l6).

"t qira'alr ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalarn Al Bahr (61174).



kecuali yang kami sebutkan dari Utsman, yaitu qira'ah yang janggal

dan sangat jauh, batrkan salatr seorang ulama mengatakan tidak boleh,

ia pun mengatakan, "Bagaimana mengatakan: ,f-r{ q ,ly'r, ?
(mawaliku hanya sedikit sepeninggalku) yakni setelah kematianku,

padahal saat itu ia masih hidup?

An-Nuhas37e mengatakan, "Takwilannya, bahwa 6;lt U
tidak bermaksud setelah kematianku, akan tetapi di belakangku pada

waktu tersebut." Pendapat ini juga jauh dari mengena dan perlu dalil

tersendiri yang menunjukkan batrwa pada waktu itu mereka hanya

sedikit, karena Allah Ta'ala telatr mengabarkan yang menunjtrkkan

banyaknya mereka, yaitu ketika mereka berkata, '€-; 31<i 4J
"Siapa di antara merelra yang akan memelihara Maryam." (Qs. Aali

'Imraan p!: ag. Ibnu Athiyah3s0 mengatakan, " rs;\ij ga adalatl

setelahku pada masa itu." Ini berarti di belakang seperti yang telatr

dipaparkan di dalam surah Al Kahfi.

Keempat: Firman Allah SWT, fi!" ,Sri ,"la':) "Padahal

istriht adalah seorang yang mandzl." Istrinya adalatr Isya' binti

Faqudza Ibnu Qabil, yaitu saudarinya Hannatr binti Faqudza, demikian

yang dikatakan oleh Ath-Thabari. Hannatr adalah ibundanya Maryarn

berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di dalam suratr Aali

'Imraan.38l

Al Qutabi mengatakan, "Istrinya Zakaiya adalah Isya' binti

Imran." Berdasarkan pendapat ini, maka Yatrya adalah benar anak

bibinya Isa AS. Sedangkan berdasarkan pendapat lainnya, batrwa

Yahya adalah anak dari bibi ibunya. Dalam hadits Isra' disebutkan,

bahwa Nabi SAW bersabda,

tD Lih. I'rab Al Qar'ankarya An-Nuhas (3/6).
38'Lih. Al Muharrar Al Wajiz (ll/13).
3Er Lih. Penafsiran ayat 35 dari surah Aali 'Imraan.
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'';*"j"j--I^t'ui't 41i
"Lalu aht berjumpa dengan kedua anak bibi, (yaitu) Yahya

dan Isa.,, Ini merupakan bukti pendapat pertama. wallahu

o'lam.

Al ,Aaqir (mandul) adalah wanita yang tidak dapat melatrirkan

karena sudatr tua. Penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Aali

,Imraanr.382 Al 'Aaqir dari kalangan wanita juga berarti yang tidak

dapat melatrirkan anak bukan karena faktor usia tua. Pengertian ini

dituqiukkan oleh firman-Nya: W {1 c; 315 "Dan Dia

menjadilran mandul siapa yang Dia lcehendaki." (Qs. Asy-Syuuraa

[42]: 50).383 Demikian juga at 'aaqir dari kalangan lakiJaki, seperti

yang ditunjukkan oleh perkataan Amir bin Ath-Thufail:

,H',F o:i €i&Li6:;
l'

t:jC')?l cjt'ttl.&1 ,4
,,Adalah pemudayang sangat burukbita aht ini buta sebelah, mandul

lagi pengecut. Apa alasanht di hadapan setiap yang menyalcsiftan."ssa

Ketima: Firman Allah SwT, gi A5 q. J Jii *Mok'

anugerahilah aht dari sisi Engtrau seorang putra" ini permohonan

dan doa. Ia tidak menyatakan anak karena mengetatrui kondisinya dan

jauhnya kemungkinan itu karena sebab kondisi istrinya'38s

Qatadah mengatakan, "Hd ini terjadi ketika ia sudah berusia

tujuh pulutr tafugn lebih."386 Muqatil mengatakan, "sembilan puluh

"'Lih. Penafsiran ayat 40 dari surah Aali 'Imraan'

"' Lih. Al Muharrar Al Waiiz (l l/13).

't iJi rvoir ini termasuk ai *,tt u'uuLti penguat yPg -dikT*t- oleh Abu

Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an ((2/l) dan Ibnu Athiyatr dalam Tafsirnya (l l/13)''- 3E;;Ei^ 
varrg difatakan Lleh.Ibnu Athiyatr dalam Al Muhanar Al Wajiz

(l l/13).' 3s6 bisebutkan oleh Al Mawardi dalarr-At-Tarfsir,QlSlT)'

t S,".h A *y.- II zr+ r]



lima tatrun."387 Ini lebih mendekati, sebab ia menduga bahwa ia tidak

akan dapat mempunyai anak karena sudatr sangat fua, karena itulah ia

mengatakan, (J, ;41 'v. ,5{, ir'2 *oo, otat (sendiri)

sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Segolongan

ahli ilmu mengatakan, "Bahkan yang ia mohon adalah il*, bafukan ia

memohon pengabulan agar ia hidup sehingga bisa mewarisinya. Ini

untuk jaga-jaga kalau pengabulan itu hanya berupa anak tapi

kemudian meninggal, sehingga dengan begitu tidak tercapai

maksudnya."3St

Keenam; Para ulama mengatakan: Zakuiya AS berdoa

memohon anak adalah untuk menegakkan agamanya, menghidupkan

kenabiannya dan melipat gandakan patralanya, bukan untuk tujuan

duniawi, sementara Tuhannya telatr biasa mengabulkan

permohonannya, karena itulah ia mengatakan, 5; C.6'+LU Pt
(ii *Do, aht belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engpnu,

ya Tuhanht" Ini adalatr wasilatr yang baik, yaitu meminta syafa'at

kepada-Nya dengan nikmat-nikmat-Nya dan menggunakan anugerah-

Nya dengan anugerah-Nya.

Diriwayatkan batrwa Hatim yang baik hati ditemui oleh

seorang laki-laki dan meminta darinya, maka Hatim pun bertanya

kepadanya, "Siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku ini orang yang engkau

pernatr berbuat baik padaku di tatrun pertama." Maka Hatim berkata,

"selamat datang orang yang menghubungi kami dengan alasan kami."

Bila dikatakan: Bagaimana bisa Zakariya memasuki suatu

masalatr yang di luar kebiasaan tanpa izin? Jawabnya: Bahwa itu

diboletrkan pada masa para nabi. Di dalam Al Qur'an disebutkan apa

3t7 lbid.
3t8 Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam Al Muharror Al waiiz

(l l/14).
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vanc menyinekap makna ini, karena Allatt Ta'alatelatr berfirm *, Ct
' i b';, A6."'^i -*u $1 #-36 6y6'* 

";, 
1fi;\ $t5 L14L',f "

v4 ,b,rqi lniils-$t"Srtiop Zakariya masuk untuk menemui

fl*yo di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. zaleartya berlcata,

,Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam

menjau,ab, ,Makanan itu dari sisi Allah.' sesungguhnya Allah

memberi rezeH kcpada siapa yang dikehendaki-Nya tanPa hisab."

(Qs. Aati 'Imraan [3]: 37), tatkala ia melihat hal yang diluar

kebiasaan, muncullatr keinginannya agar doanyardikalylkan, karena

itulah Allah berfirman, 
lt:;4rt v4; #X€7:!r(Ht66L€i

'r!"Dt sanalah Zakariya mendoa kcpada Tuhanrrya sercya berkata,.,
,Ya Tuhanht, berilah aht dari sisi Engkau seorang anok yang baik."

(Qs. Aali'Imraan [3]: 38).

Ketajah: Bila ada yang mengatal@n, "Ayat ini menunjukkan

bolehnya berdoa memohon ill*, padatral Allah swT telah

memperingatkan kita tentang bencana dari harta dan anak, serta

mernperingatkan akan keburukan-keburukan yang bisa timbul dari itu'

yangmanaAllahberfirman,b-fi SiYr:f<it{13y'srtungguhnya

lurtanu dan anah-anabnu hanyalah cobaan (bagimu)" (Qs' At-

Taghaabrur [64]: l5), dan juga berfirman, '?$JG gr5 :v, 5L
Ai#r'HfiL'srturgguhnya di antara istri-istrimu dan anak'

inatoru ada yang meniadi m,suh bagimu, maka berhati'hatilah kamu

terhadap mereka.' (Qs. At-Taglraabun [64]: l4)"'

Jawabnya: Batrwa berdoa memohon anak sudatr diketahui dari

Al Kitab dan As-Sgnnatr sebagaimana yang telatr dipaparkan dalam

suratl Aali 'Imraan.38e Kemudian dari itu, bahwa Zakariya AS

mendambakan anak yang baik, maka ia mengatakan' 4 ii

'te Lih. Penafsiran ayat 38 dari $rah Aali 'Imraan'



"seorong anak yang baiP'dan ia pun mengatakan, Ut ,Jrt'i6{t3
"Dan Jadilranlah ia, ya Tuhanht, seorang yang diridhai." Anak yang

sifatnya seperti itu tentu akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya,

baik di dunia maupun di akhirat, dan keluar dari lingkup permusuhan

dan fitnah ke lingkup kebatragiaan dan nikmat. Nabi SAW juga

pernah mendoakan pelayannya, Anas, yang mana beliau berdoa,

'^+Ll U{!)6:ri:-{r3 t; 41 *t:i
*Ya Allah, perbanyoHah harta dan anabtya, dan berkahilah

pada apayang Engkau anugerahkan kcpadanya."

Beliau mendoakan keberkahan baginya untuk melindunginya

dari hal-hal yang akan menghancurkannya akibat banyaknya harta dan

anak. Begitulah, maka hendaknya seorang hamba memasrahkan diri
kepada Tutrannya agar memberikan petunjuk pada anaknya dan

senantiasa bermunajat rurtuk kebaikan anak-anaknya dan kehidupan

aklriratnya, ini dengan mengikuti langkah para nabi 'alaihimush

slalatu was salam dan orang-orang yang mulia. Mengenai ini telah

dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan

Firman Alrah swr, U $:'11462. j|i( b Li, ,*j-
uyang akan mewarisi aht dan mswoisi sebagian kcluarga Ya'qub;

dan Jadikanloh ia, ya Tuhanht, seorongyang diridlal"

Mengenai ayat ini terdapat empat masalatr.

Pertama: Firman-Nya, ,*;- uYang aknn mewarisi aht", para

atrli qira'ah Makkah dan Madinah, Al Hasan, Ashim dan Hamzatr

membacanya: L;; &j., U"*an rafa' pada keduanya. Sementara

Yatrya bin Ya'mur, Abu Amr, Yahya bin Watsab, Al A'masy dan Al
Kisa'i membacanya dengan jazm (suhm) pada keduanya,3e0 namun

3s qira'ah dengan jazmtermasuk qira'ah mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu Al
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menurut Sibawaih batrwa keduanya bukanlah imtab (penimpal) dari

kata 'qi yang perkiraarulya: in tahibhu yaritsni wa yorits (bila Engkau

menganugerahkannya, maka ia akan mewarisiku dan mewarisi).

Pendapat pertama lebih mengena berdasarkan maknany4 karena

Zakaia memohon pewaris dengan sifat-sifat tersebut, yakni:

anugerahilah aku. dari sisi-Mu seorang wali yang kondisi dan sifatnya

demikian. Karena di antara para wali ada juga yang tidak mewarisi.

Bagaimana mungkin Allah 'Azza wa Jalla mengabarkan ini padatral

Dia lebih mengetahui daripada Zakaiya?

An-Ntrhas3el mengatakan, "Ini adalah hujjatr yang ditetapkan,

Y,arem jautabul amr (penimpal kata perintah) mentrut para atrli nahwu

mengandrmg makna syarat (rurgkapan: jika) dan pemenuhannya.

Contohnya: athi' allaah ytdh:hilka al iannah (ta'atilah Allah, niscaya

Dia memasukkanmu ke surga), yakni: jika engkau menaati-Ny4

niscaya Dia memasukkanmu ke surga."

Kedua: An-Ntrhas mengatakan, "Adapun makna: U Li,t ,*j-
3.rX_)( @ang apan mewarisi aht dan mewarisi sebagian kcluarga

Ya'qub), ada tiga jawaban para ulama.

Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah pewaris kenabian'

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah pewaris hikmah.

Dan ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah pewaris

harta. Pendapat yang menyatakan pewaris kenabian adalah mustahil,

karena kenabian tidak diwariskan. Seandainya dapat diwariskan tentu

orang akan mengatakan, 'Manusia akan menisbatkan diri kepada Nuh

AS, karena ia adalatr nabi yang diutus.' Adapun pendapat yang

menyatakan pewaris ilmu dan hikmah, maka ini adalah pendapat yang

Jazari dalarr Taqrib An-Nasyr,hal. 139. Lrh. Taisir Ad-Dani, hal. 148'
3er Lih. I'rab Al Qw'anbryaAn-Nuhas (3/6).

@



bagus, di dalam hadits disebutkan:

':V;\i '-^: tt ict::t

'Para ulama adalah peworis para nabi.' Adapun pendapat yang

menyatakan pewaris harta, maka tidak tertolak juga, walaupun ada

sebagian orang yang mengingkari ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

'(Kami sekalian para nabi)

ti n g gal lran adal ah s e de lrah.'

.:i* k; Y ,r); I
tidak diwarisi, apa yang kami

Namun ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk hal ini, karena

ini berarti satu orang mengabarkan tentang dirinya dengan redaksi

jamak. Hadits ini ditakwilkan dengan makna: kami tidak mewariskan

apa yang sudah kami tinggalkan adalatr sedekatr. Karena Nabi SAW

tidak meninggalkan apa-apayang dapat diwarisi darinya.

Adapun yang dibolehkan Allah 'Azza wa Jalla bagi beliau

semasa hidupnya adalatr berdasarkan firman-Ny a. i #6fFV
);:t$ ,4 ;+'fi ri& 'Krrohuilah, sesungguhnya apa saja yang

dapat lramu peroleh sebagai rampasan perang, mala sesungguhnya

seperlima untuk Allah, rasul...' (Qs. Al Anfaal [8]: 4l), karena makna

fiy(untuk Allah) adalah untuk di jalan Allah, dan di antara jalan Allatr

adalah untuk kemaslatratan Rasulullah SAW selama hidupnya. Jika

dikatakan: Di dalam sebagian riwayat disebutkan:

.ii* k; Y ,Lrj y ,tJ!i rt Gt

'sesungguhnya kami para nabi tidak diwart epa yons ko O

t in ggal kan a dal ah s e de kah.'

Sebenarnya mengenai ini juga ada dua penakwilan, yaitu

Lrafsir Al Qurthubi I @



bahwa 6 di sini bermakna .rriir, d* takwil lainnya: orang yang

demikian statusnya tidak diwarisi.'3e2

Abu Umar mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat

mengenai penakwilan sabda Nabi SAW:

.:i* s; iL'j't
'(Kami sekalian para nabi) tidak diwarisi, apa yang lami

t in ggal kan a dal ah s e de kah'

menjadi dua pendapal. Pertama, yaitu pendapat mayoritas dan juga

Jumhur, batrwa Nabi SAW tidak mewariskan hana dan apa yang

beliau tinggalkan adalah sebagai sedekah. Kedua: Batrwa Nabi kita

sAw tidak diwarisi, karena Allah Ta'ala telah mengkhususkannya

dengan menjadikan semua hartanya sebagai sedekah untuk tambahan

keutamaannya, sebagaimana dikhususkannya perihal pernikatran,

dimana Allah membolehkan bagi beliau aPa yang tidak dibolehkan

bagi selain beliau. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama

Bashratr di antaranya Ibnu Ulayyah, adapun semua ulama kaum

muslimin berpendapat dengan pendapat yang pertama'"

Kefiga: Firman Allah SWT, 3. -t1;4( U."Sebagian 
pcluarga

Ya'qub,, suatu pendapat menyatakan: Yaitu Ya'qub Israil, karena

Z*airya menikatri saudarinya Maryam binti Imran yang dinasabkan

kepada Ya'qub, karena istrinya itu dari ketr.rnrnan Sulaiman bin Daud,

dan ia dari keturunan Yatrudza bin Ya'qub. Adapun zakanya dali

ketgrunan Harun saudaranya Musar sementara Harun dan Musa dari

keturunan Lawa bin Ya'qub. Sedangkan kenabian berada di kalangan

ketururan Ya'qub bin Ishak.

Pendapat lain menyatakan: Yang dimaksud dengan Ya'qub di

3'Lih. referensi di atas.
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sini adalah Ya'qub bin Matsan saudaranya Imran bin Matsan ayatrrya

Maryam, yaitu dua bersaudara dari keturunan Sulaiman bin Daud AS,

karena Ya'qub dan Imran adalatr anaknya Matsan, sedangkan Bani

Matsan adalah para pemimpin Bani Israil.3e3 Demikian yang dikatakan

oleh Muqatil dan yang lainnya.

Al Kalbi mengatakan, "Keluarga Ya'qub adalah paman-

pamannya (dari pihak ibu), yaitu Ya'qib bin Matsan, di antara mereka

ada yang menjadi raja. Sedangkan Zakariya dari keturunan Harun bin

Imran saudaranya Musa.3ea Qatadah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW

bersabda,

"Semoga Allah Ta'ala merahmati Zakariya karena apa yang

ditahtkan oleh sebagian pewarisnya."3e5

Kata tidak dapat ditashrifkarena merupakan isrn a'jam (bukan

berasal dari kata batrasa Arab).

g'i q y ok 6 tf't;r hr r;-

Keempat: Firman Allah SWT, g4 5,t
Jadilranlah ia, ya Tuhanht, seorang yang diridhai"

akhlak dan perbuatannya.

Ada juga yang mengatakan, *Diridhai dengan qadha dan

qadar-Mu."396

Ada juga yang mengatakan, "Sebagai laki-laki shalih yang

3e3 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam At-Tafsir ((2t715) dan Abu Ha1ryan
dalarn Al Bahr (61174).

3Y lbid.
3es Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/11 l) dari riwayat

Abdurrazzaq dari Qatadah.
3e6 Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi Q/715).

'riZ.ti "Dan

yakni diridhai



Engkau ridhai.'3e7

Abu Shalih mengatakan, "seorang nabi3e8, sebagaimana

Engkau telatr menjadikan ayatrnya sebagai seorang nabi."

Firman Allah SwT, Wt''- "Hai Zakaria" padakalimat ini

ada yang dibuang, yakni: Lalu Allah memperkenankan doanya,

kemudian berfirman, 6!-,U ,--,1;$$l{;.U2 "Hai Zakaria,

sesungguhnya Kami memberi lrabar gembira kcpadamu akan

(beroteh) seorang anak yang namanya Yahya." Berita gembira

mengandung tiga hall- Pertana: Pengabulan doanya, yaitu sebagai

karomatr.3s Kedua: Dianugerai 6*, yaitu sebagai kekuatan.1oo

Ketiga: Disebutkan namanya.aol Tentang makna penyebutan n.rmanJa

telatr dipaparkan dalam suratr Aali 'Imraan.

Muqatil mengatakan, "Dinamai Yahya karena ia hidup di

antara ayatr yang sudatr tua dan ibu yang juga sudatr tua." Mengenai

pendapat ini perlu ditinjau d*g, karena sebagaimana yang telatr

dipaparkan, batrwa istrinya itr.r addatr wanita mandul yang tidak dapat

melatrirkan .uo2 Wauahu a' lam.

Firman Allah swr, q "Ji ni; "91 il"Yong sebelumnva

Kami belum pernah menciptaftan orang yang serupa dengan did'

yakni belum pernatr menamai seorang pun sebelum Yahya dengan

rurma ini.4o3

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu

t" Ibid.
"'Ibid.
'e lbid.
lN lbid.
*r lbid.
@ Disebutkan oleh Al Mawardi Ql7l5) dan Abu Ha1ryan, (61175).
*3 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/39), Al Mawardi (2/517), Ibnu

Athiyah (11/14) dan Abu Hayyan, (61175).
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Aslam dan As-Suddi. Allah Ta'ala juga menganugeratrkan padanya

dengan tidak menyerahkan penamaannya kepada kedua orang tuanya.

Mujahid dan yang lainnya mengatakan, "Makna (L.7 adalah

serupa dan sama.':aoa 1ni seperti nr**-Ny u, tini |; fr,fi*,l,pa*nn
kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut

disembah)?" (Qs. Maryarn [9]: 65) artinya: yang serupa dan sama.

Seolalr-olah ini dari kata al musaamaaf (penamaan) dan as-sumuv)w

(keluhuran). Namun pendapat ini tidak tepat, karena Allah tidak lebih

mengutamakan terhadap Ibratrim dan Musa. Bisa juga berarti

mengutamakan dalam kekhususan, seperti menjadi ikutan dan

manahan diri (dari hawa nafsu)ao5 sebagaimana yang telatr dipaparkan

dalam surah Aali 'Imraan.

Ibnu Abbas juga mengatakan, "Maknanya: Tidak ada wanita-

wanita mandul sepertinya yang dapat melahirkan.'/06

Ada juga yang mengatakan, bahwa Allah telatr menyebutkan

kata "sebelumnya", karena Allah akan menciptakan setelatrnya yang

lebih utama daripadanya, yaitu Muhammad SAW. Ayat ini

mengandung dalil dan bukti batrwa nama yang bagus sangat

mengesankan. Karena itulah orang-orang Arab sangat selektif memilih

namq karena akan lebih terhindar dari julukan buruk, bahkan seorang

penyair mengatakan,

tro,. . o(.?! .. .t
./J4Jt{ .f-l)l -# -r*..a

ol , c t

,t# €;<)i'9,
"Keindahan nama telah mengulurkan kain

merah yang menyentuh tanah dengan ujung knin."

4u lbid.
{5 Lih. Al Muharrar At Wajiz (l l/15).
ffi Atasr ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/38) dan Al Mawardi (2/517).



Ketika Ru'bah menanyakan nasab Nasabatr Al Bakri yang

dijawab, "r{ku Ibnu Al 'Ajjaj."

Ru'bah mengatakan, "Kau telatr mengatakan dengan ringkas

dan cukup mengenalkan."

Firman Allah swr, "* O J-rK '6 li ir; "zakaria

berlrota,'Ya Tuhanht, bagaimana alran ada anak bagiht'," ini tidak

berarti pengingkaran terhadap apa yang diberitatnrkan Allah Ta'ala,

akan tetapi sebagai ungkapan takjub terhadap kekuasaan /Jah Ta'ala

yang akan mengeluarkan anak dari wanita mandul dan laki-laki yang

sudah sangat tua.

Ada juga yang mengatakan pendapat lainnya sebagaimana

yang telalr dipaparkan dalam suratr Aali 'Imraan.aoT 'e i:$ i';
b ;$i*Don ah.r (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur

yang sangat tua" yakni sudah mencapai akhir usia dan kering

kerontang. Ini seperti kataal '6W, Al Ashma'i mengatakat,"'asaa

asy-syai'-ya'suu-'ttswan dan'asaa'an, artinya terbentang, yakni

kering dan keras. 'osaa asy-syai&t 'usiyyan artinya orang tua itu telah

sangat lanjut, ini seperti kata 'ataa." Dikatakan 'ataa asy-syaildt'

ya'tuu-utt4ryan dan 'itiyyan artinya ttra renta. 'atauta yaa fulaan-

ta'tuu-'ttttfiltwan dan 'itiyyan (kau sudah sangat tua watrai Fulan).408

Asalnya '.atnwwa karena berasal dari kata yang memiliki huruf waz,

no'Lih. Penafsiran ayat 40 dari surah Aali 'Imraan.
aot Attr-Thab art (lit3g), mengatakan, "Firman-Nya: (7 i4i'n,5{ i'3

(dan ahu (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua), ia

mengatakan, 'Aku sudah mencapai puncak ketuaan, sehingga tulangku telatr hampa

dan kering.' Dari pengertian ini, batang pohon yang dikering disebut: 'uud 'aatinwa
,aasin (batatgyang hampa lagi keropos). 'ataa-ya'tuu-'itiltyan dan 'utuwwan salna

dengan 'asaa-ya'sutt-'is$ryan dan 'usuu'wan. Dan setiap yang mencaPai titik

ut t i-yu, baik berupa usia, kerusakan maupun kekufuran, maka disebut 'aatin dan

'aasin."
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lalu w atmya diganti dengan ya', karcna ya' saudarnya dan lebih ringan

daripadanya. Demikian juga al aayaat dai al ya'aat. Orang yang

mengatakan K lb)' tidak menyukai dhammahdengan mengkasrahkan

ya'.00e Seorang penyair mengatakan,

*:"'lt €.os ; 'r:;J-'l t il jt 'r*j Ct

"sesungguhnya orang tua bisa diterima udntrnya namun tidak akan

diterima

udntrnya orangyang di masanya sudah sangat tua.'Aro

Ibnu Abbas membacanya #,0" demikian juga yang

tercantum di dalam mushaf Ubay. Yahya bin Watsab, Hamzah, Al
Kisa'i dan Hafsh membacanya: (t*, d"ogan kasrah pada 'ain,

demikian j"gu g d* * seperti itu, sementara secara khusus, $i
dibaca dengan dhommah.al2 Begitu juga qira'atr yang lainnya pada

semua kata tersebut. Ini adalah dua dialek (atfatt). Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna (;2 adatah qaslryan fteras). Dikatakan

nolik 'aatin apabila raja itu qaasii al qalb (berhati keras).

Firman Arlah swr, "#.& j 6t: JG A$i6 "ruhon

ber/irman, 'Demikianlah.' Tuhanmu berfirman, 'Hal itu adalah

mudah bagi-Ku." yakni malaikat itu mengatakan kepada Zakaiya,

" 6i; J(, lVKJli (or*ikianlah.' Tuhanmu berfirman).- Kaf int
pada rafa', yakni: perihalnya memang demikian.al3 Yakni

sebagaimana dikatakan kepadamu: W.& j*ttot itu adalah mudah

ooe Lih. I'rab Al Qur'ankarya An-NuhasQlg).
o'o Bair syair ini dijadikan bukti penguat oleh Al Mawardi Ql5l7),Asy-Syaukani

(31457) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (4D60).
ou qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabui (16139) dan An-Nuhas (4/310). Ini

tidak termasuk qira'ah yang tujuh.
4r2 Lih. Taqrib An-Nasyr/i Al Qira'at Al 'Usyr,hal.l39.
nr3 Lih. I'rab Al Qur'ankarya An-Nuhas (3/s).
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bagi-Ku."

Al Farra'ala mengatakan, "(Maknanya): penciptaannya adalatr

mudalr bagi-Ku." iE n 3{i. i3 *Oo, sesungguhnya telah Alat

ciptalran lamu sebelum itu" yakni sebelum Yatrya. Demikian

qira'ahnya orang-orang Madinatr, Bashrah dan Ashim. Sementara

semua orang Kufah membacanya:'lEile iii laan sesungguhnya telatr

Kami ciptakan kamu)al5 dengan nun dan alif iamak yang

menunjukkan pengagungan. Qira'atr pertama lebih umum. 3i ii
(*, "Padahal knmu (di waldu itu) betum ada sama sekali" yakni

sebagaimana Allah Ta'ala dulu menciptakanmu setelatr sebelumnya

tidak ada dan engkau belum menjadi sesuatu yang ada, maka Dia juga

Matra Kuasa untuk menciptakan Yatrya dan mengadakannya.

Firman Allah swT, 'L!l:.t) ;1Jt q JE "Zalraria berkota,

'Ya Tuhanht, berilah aht suatu tanda'." Ia meminta suafu tanda

tentang kehamilan istrinya setelatr adanya berita gembira yang

disampaikan malaikat kepadanya, dan setelah Allah mengatakan, 333

(* 3i ij li n -A$i- "Dan sesungguhnya telah Aht ciptakan

lramu sebelwn rtu, padahal kamu (di waWu itu) belum ada sama

sekalf' untuk menambahkan ketentraman, yakni: sempumakanlah

nikmat itu dengan Engkau memberikan tanda kepadaku, sehingga

tanda itu merupakan tambahan nikmat dan karomatr.

Ada yang berpendapat, bahwa ia meminta suatu tanda yang

menunjukkan bahwa berita gembira tentang kelatriran Yahya itu

adalah berasal dari-Nya, bukan dari syetan, karena iblis membisikkan

keraguan tentang itu.ar6 Demikian yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak,

4r4 Lih. Ma'ani Al Qur'an(21162).
4rs 

Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (ll/15) dan Abu Hayyan (61175)-

Qira'atr ini termasuk qira'atr mutawatir. Lrh. Taqrib An'Nasyr,hal. 139.
ar6 Disebutkan oleh Al Mawardi dalanAt-Tarsrr (4/518) dari Adh-Dhatthak'
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dan juga merupakan makna pendapat As-Suddi. Mengenai pendapat

ini perlu ditinjau ulang mengingat khabar dari Allah Ta'ala yang

menyebutkan bahwa malaikat menyerunya sebagaimana yang telah

dipaparkan dalam suratr Aali 'Imraan . i;n 56i'8$i(N-f" iU
$f )q"Tuhan berfirman,'Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak

dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal

lramu sehat'." Keterangannya sudah dipaparkan dalam suratr Aali

'Imraan4lT sehingga tidak perlu diulang di sini.

Firman Atlah swT, 6 dL{ig ,-,W 'q. .ij &'e
#t'',FW uMaka ia keluai dari mihrab menuju laumnya,Talu

ia memberi isyarot kcpada mereka; hendaklah lmmu bertasbih di

waldu pagi dan petang."

Mengenai ayat ini terdapat lima masalah.

Pertama:Firman Allah SwT, -;5;j n4$&'& "Matra

ia keluar dari mihrab menuju kaumnya" yakni keluar dari tempat

shalatnya menuju mereka. Al MibraaD adalah tempat tertinggi dan

paling terhormat. Mereka membuat mihrab di tempat yang tinggi.

Buktinya adalatr mihrabnya Daud AS sebagaimana yang nanti akan

dipaparkan. Orang-orang berbeda pendapat mengenai asal katanya.

Segolongan mereka mengatakan, bahwa kata itu diambil dari

kata al harb (perurrg), seolatr-olatr orang yang menempati tempat itu

berarti memerangi syetan dan syahwat.als

Segolongan lairurya menyatakan, bahwa kata itu diambil dari

kata al fuarab (dengan fathah pada ra), seolatr-olah orang yang

menempatinya akan merasakan kepenatan dan kelelatran.ole

ot'Lih. Penafsiran ayat4l dari swah Aali 'Imraan.
art Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (l l/16).
4te lbid.
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Kedua; Ayat ini menunjukkan, bahwa lebih tingginya posisi

imam daripada makmum di dalam shalat adalah disyari'atkan di

kalangan mereka. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di

kalangan ulama omshar (berbagai negeri).

Imam Ahmad dan yang lainnya membolehkan itu dengan

landasan kisatr pembuatan mimbar.a2o

Sementara Malik melarang terlalu tinggi, tapi boleh bila hanya

sedikit. Para satrabat Malik mengemukakan alasan, bahwa larangan

terlalu tinggt karena dikhawatirkan menimbulkan sombong pada diri

imam.

Menurut saya (Al Qurthubi): Mengenai hal ini perlu ditinjau

ulang. Yang lebih mengenai dalam hal ini adalah yang diriwayatkan

oleh Abu Daud dari Hammam: Batrwa Hudzaifah mengimami orang-

orang di Madain di atas sebuatr tempat duduk empat persegi panjang.

Maka Abu Mas'ud memegang bajlnya lalu menariknya. Setelatr

Hudzaifatr selesai shalat, Abu Mas'ud berkata, *Tidakkatr kamu

ketatrui batrwasanya mereka dilarang berbuat demikian?" Kata

Hudzaifatr, "Ya, aku teringat (akan hal itu) ketika kamu menarik

,lko.r42l

Diriwayatkan jug4 dari Adi bin Tsabit Al Anshari, ia

mengatakan: Seorang laki-laki pernah menuturkan kepadaku,

bahwasanya ia pernah bersama Ammar bin Yasir di Madain. Sewaktu

dikumandangkan iqamatr untgk shalat, Ammar maju (untuk jadi

a2o Diriwayatkan oleh Al Bultari pada pembahasan tentang Jum'ag bab:

Ktrutbah di aias Mimbar dan Muslim pada pembatrasan tentang Masjid, bab:

Bolehnya Melakukan Satu dan Dua Langkatr Dalam Shalat. Silakan perilsa ll-
Lu'Iu'wa Al Marian (l/130).

oa Diriwaya*an oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab: Imam

Berdiri di Tempat yang Lebih Tinggl Daripada Tempat Malsnum (l/161, nomor

se7).

tE



imarn) dan berdiri di atas sebuah tempat duduk empat persegi panjang,

lalu ia mengerjakan shalat, sementara orang-orang yang ikut

berjama'ah berada di tempat yang lebih rendah. Maka Hudzaifah maju

lalu memegang kedua tangan Ammar, Ammar pun mengikutinya, dan

Hudzaifatr membawanya turun. Setelatr Ammar selesai shalat,

Hudzaifatr berkata kepadanya, "Tidakkah kamu pemah mendengar

Rasulullah SAW bersabd4

.ev, qEtf ig e'e\'irat T"Stil tirt

'Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam orang

banyak, maka janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi

dari tempat merelm.'

kata Ammar, "Karena itu aku mengikutimu sewakfu kamu memegang

tangaril6u."422

Menurut saya (At Qurthubi): Ketiga satrabat itu

menyebutkan terlarangnya hal tersebut, dan tidak ada seorang pun dari

mereka yang menyangkal temannya dengan hadits mimbar, sehingga

ini menunjukkan bahwa hadits tentang mimbar itu telatr dihapus

hukumnya. Di antara yang menunjukkan telatr dihapusnya itu adalah,

bahwa disini ada perbuatan tambatran di dalam shalat, yaitu turun dan

naik, sehingga itu menunjtrkkan telatr dihapus sebagaimana

dihapuskannya perkataan dan salam. Ini lebih mengena daripada

anggapan para sahabat kami yang menyatakan, bahwa Nabi SAW

adalah seorang yang ma'shum dari rasa sombong, karena ada juga di

antara para imam yang tidak sombong. Ada juga yang berdalih, bahwa

tingginya mimbar itu hanya sedikit.a23 Wallahu a'lam.

az Diriwayatkan oleh Abu Daud juga di tempat yang sama.
ta Lih. At MughniY,arya Ibnu Qudamatr QDIO).
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Firman Allah swr, $iRW 6 dL{;jliutatu ia

memberi isyarat kcpada mereka; hendaklah kamu bertasbih di walctu

pagi dan petang." At Kalbi, Qatadatr dan Ibnu Munabbih mengatakan,
*Makna auhaa ilaihim adalah memberi isyarat kepada mereka."

Al Qutabi mengatakan, *(Yalmi) auma'a (memberi

tanda/isyarat)."

Mujahid mengatakan, *(Yakni) menuliskan di tanah."

Ikrimatr mengatakan, *(Yakni) menuliskan di buku.'/24

Pengertian al wahyt dalam perkataan orang Arab adalatr tulisan,

contohnya adalatl perkataan Dzu Ar-Rumah:

,rrLldr gh eii-q t1frs €)),etu' 6r\ict
"Keempat periht itu sama yang seolah-olah merupakan

belcas tulis an di tengah lembaran-l embaran."42S

Juga perkataan Anthara:

',*';;triru6,sF * i ffr ;if
*Bagaikan tulisan lembaran-lembaran di masa Kaisar

lalu di dihadiahkan untuk kaum 'ajam Thimthimi.'A26

Kalimat W, '-,f) *ai wabu pagi dan petang!' adalah dua

ujung (waktu). Al Farra' menyatakan, bahwa kata al 'asyiyy bisa

dianggap mu'annats dan bisa jnga mudzaklcar bila disebutkan tanpa

kata penyerla. lajuga mengatakan, "Al 'Asyiyy juga sebagai bentuk

t2t Silakan lihat pendapat-pendapat ini dari para salaf dalart Jami' Al Bayan
(15/42), T$sir Al Mm'udi Ql5l8) dan Al Bahr Al Muhilh (61176).

'E Bukti penguatnya terdapat dalam Al Balv Al Muhith (61176) dan Fath Al
Qadir (31459).

n2t Lih. Bukti penguatnya pada referensi tadi.
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jamak dari'asyiyyah."

Keempat: Tentang hukum berisyarat telatr dipaparkan pada

snratr Aali 'Imraan.a27 Paru ulama kami berbeda pendapat mengenai

orang yang bersumpah unhrk tidak berbicara kepada seseorang, lalu ia

menuliskan tulisan kepada orang dimaksud, atau mengirim utusan

kepadanya. Mengenai hal ini, Malik mengatakan, "Ia telatr melanggar

sumpah, kecuali ia meniatkan untuk berbicara dengannya." Kemudian

ia menarik kembali pendapatnya, lalu mengatakan, "Tidak meniatkan

dalam penulisan itu dan melanggar sumpah, kecuali ia menarik

kembali tulisannya sebelum mencapai orang dimaksud."

Ibnu Al Qasim berkata, "Bila orang dimaksud membaca

suratnya, berarti ia telatr melanggar. Begitu juga bila orang yang telatr

bersumpatr itu membaca strat orang yang telatr disumpahkan untuk

tidak bebicara dengannya."

Asyhab mengatakan, "Itu tidak berarti melanggar sumpatr bila

orang yang telah bersumpah itu membacanya." Ini jelas, karena ia

memang tidak berbicara dengannya dan tidak memulai pembicaraan,

kecuali bila maksudnya tidak mengerti arti perkataannya, maka ia

telatr melanggar, dan untuk itu yang lebih tepat adalatr pendapat Ibnu

Al Qasim. Bila ia bersumpah untuk berbicara dengannya, maka ia

tidak menempatinya kecuali dengan berbicara dengannya.

Ibnu AI Majisyun mengatakan, "Bila ia bersumpah, batrwa bila

ia mengetahui demikian niscaya ia akan memberitatrunya. Lalu ia
menulis surat kepada orang dimaksud atau mengirim utusan

kepadanya, maka dengan begitu ia telah memenuhi sumpahnya. Bila
keduanya sama-sama mengetatrui perkara dimaksud (lalu yang

bersumpah itu tidak memberitahukan pihak yang telah ia sumpahkan

427 Lih. Penafsiran ayat 4l dari suratr Aali 'Imraan.



itu), berarti ia belum memenuhi sumpahnya sampai ia

memberitahunya (sesuai dengan yang diketahuinya), karena

pengetatruan keduanya bisa saja berbeda."

Kelima: Malik, Asy-Syafi'i dan ulama Kufah telah sependapat,

batrwa orang bisu yang menuliskan talak dengan tangannya maka itu

berlaku. Ulama Kufah mengatakan, "Kecuali orang yang bisu dalam

beberapa hari saja, lalu ia menuliskan talak, maka hal itu tidak

berlaku." Ath-Thahawi mengatakan, "Orang bisu sementara berbeda

dengan yang bisu pennanen, sebagaimana orang yang tidak mampu

bersetubuh karena penyakit atau serupanya pada suatu hari dan

serupanya, ia berbeda dengan orang yang impoten permanen. Seperti

juga tentang kegilaan terkait dengan hak pilih istri untuk berpisah."

Firman Allah swr, ih ,:l+;t i #-*Hai Yahya,

ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh." Dalam

redaksi ini ada kalimat yang dibuang, maknanya: Lalu terlatrirkan

seorang anak baginya, dan Allah berfirman kepada anak tersebut,

;h aQii t #-"Hai Yahya, ambitlah At Kitab (Taurat) itu

dengan sungguh-sungguh." Ini ringkasan dari apa yang tersirat dari

redaksi ittr.a28 e+ji di sini adalatr Taurat, mengenai ini tidak ada

perbedaan pendapat. ihvfuidengan sungguh-sungguh.a2e Demikian

yang dikatakan oleh Mujatrid. Pendapat menyatakan: Yakni

mengilmuinya, menghafalnya dan mengamalkannya. Yaitu

melaksanakan perintatr-perintaturya dan menahan diri dari larangan-

larangannya.a3o Demikian yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam. Dan

mengenai ini telah dipaparkan dalam surah Al Baqaratr.

t't Lih. Tafsir Ath-Thaboi,16142 dar Ma'anik'aryaAn-Nuhas (4/315).

'2e Atsar ini dikeluarkan oleh Ath-Thabari,16142 dan As-Suyrthi dalam Ad-D.rr
Al Mantsur @n6q.

'3o lbid.

-;;_-.l
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,+ &t '*it:i "Dan Kami berikan kepadanya hikmah

selagi ia masih kanak-lanak." Suatu pendapat menyatakan: Yakni

hukum-hukum dan pengetatruan tentang itu. Ma'mar meriwayatkan,

batrwa anak-anak mengatakan kepada Ya.tyu, "Mari bermain bersama

kami." Yahya menjawab, "Aku tidak diciptakan untuk bermain-main."

Lalu Allalr Ta'ala menurunkan, W'gt'*itli"Dan Kami berikan

lrepodanya hikmah selagi ia masih kanak-kana\r>A3t Qatadah

mengatakan, "Saat itu ia berusia dua atau tiga tahun.'/32 Muqatil

mengatakan, "Ia berusia tiga tahwl."433 Ka,a 1342 pada posisi nashab

sebagai hal (menerangkan kondisi). Ibnu Abbas mengatakan,

"Barangsiapa yang sudah pandai membaca Al Qur'an sebelum baligh,

berarti ia termasuk orang yang diberi hikmah selagi masih kanak-

kanak.::431

Diriwayatkan dalam penafsiran ayat ini, dari jalur Abdullatt

bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

.(-fi i **;} ok r; !r Ul 'ir z;t4t ?'; ,i?it| i ,y
a/a a a a -a

*Setiap manusia alcan datang pada hari Hamat dalam keadaan

mempunyai dosa, kecuali yang dari Yahya bin Zakariya.'A3s

Qatadah mengatakan, "Sesungguhnya Yatrya AS sama sekali

tidak pernatr bermaksiat terhadap Allah, baik dengan dosa kecil

o3r Atsar ini dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16143),Ibnu Katsir (5/210), An-
Nuhas (4/3 l5) dan As-Suynthi (41261).

432 Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam At Bahr (6/177) namun tidak
disandarkan kepada Ahmad, demikian juga Asy-Syaukani dalarn Fath Al Qadir
(3/461).

ot' Ibid.
a3a Disebutkan oleh Ibnu Athiyah (lltl7) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun At

Mantsur (41261).
a35 Disebutkan oleh As-Suyuthi, dari Sa'id bin Al Musayryab dari jalw Qatadah,

dan ia menyandarkannya kepada Abdunazzaq, Ahmad dalam Az-Zuld, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim. Silalen periksaAd-Dun Al Mantsur (4D61).
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maupun dosa besar, dan tidak juga dengan keingingan terhadap

wanita."436

Mujatrid mengatakan, "Makanan Yatrya AS adalah rumput,

dan pada kedua pipinya ada garis aliran air mata yang membekas.'/37

pembatrasan tentang firman-Ny a: $,{,!e (q6 * Meniadi ihttan dan

menahan diri (dari hawa nafsu).'(Qs. Aali 'Imraan [3]: 39) telatt

dipaparkan dalam suratr Aali 'Imraan.a38

Firman Allah SWT, GX ;6ft"dan rasa belas pasih yang

mendalam dari sisi l{amf' di'athafl<an kepada $t't Oiti*uVatkan

dari Ibnu Abbas, batrwa ia mengatakan, "Demi Atlah aku tidak tatnur

apa itu al foanaan"43e Jumhur mufassir mengatakan, "Al flanaan

adalah belas kasih, kasih sayang dan kecintaan. Ini merupakan salah

satu benhrk perbuatan jiwa."&o

An-Nuhasel mengatakan tentang makna al fuanaan dari Ibnu

Abbas, "Yaitu apa yang diberikan dari kasih sayang manusia sehingga

melepaskan mereka dari kekufuran dan syirik." Asalnya dai baniin

an-naaqah 'alaa waladiha ftasih sayang indgk gnta terhadap

anaknya). Dikatakan: ftanaanulca dat foanaaniifta. Pendapat lain

menyatakan, bahwa keduanya adalah dua dialek (lafujaulogat) yang

maknanya sama.

Ada juga yang mengatakan, bahwa banaaniilra adala}t

tatsniyah (bentuk kata berbilang dua) dai al ftanaan.

n36 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (llll7) dan As-suyuthi dalam Ad-

Dun$D6l).
n" Ibid.
038 Lih. Penafsiran ayat 39 dari surah Aali 'Imraan.
o3e Atsar dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16143), dan

disebutkan juga oleh As-suyuthi dalarn Ad'Durr Al Mantsur (4D61)'
*o Lih. Al Muhurar Al Waiiz (llll7).
sr Lih. I'rab Al Qur'an(3/9) dan Ma'ani Al Qur'an(41316)'



Abu Ubaidatr mengatakan, "Orang Arab biasa mengatakan:

fuanaanulra yaa Rabb, dan banaaniilra yaa Rabb. Ini artinya sama.

Maksudnya adalah ramat-Mu." Imru' Al Qais mengatakan,

., ta /. tr,.t ^..?F C- ,N t". l'42':.e-t
,.

"Bani Samaji bin Jarm memberikan keperluan mereka kepadanya

(Berilranlah) kasih sryang-Muwahai Dzat Pemilik kasih scyang.'#2

Tharfah mengatakan,

,f il;f Ati.*.Ut; t211.'#-v?;rl )fi6
"Wahai Abu Mundzir, kau telah binasa, maka susullah sebagian kami

dengon sebagian belas kasihmu, karena sebagian keburukan lebih

ringan dari sebagian lainnya.'#3

Az-Zamaktrsyari mengatakan, "flanaanan adalah kasih

sayang, kelembutan dan belas kasih kedua orang tua dan yang

lainnya. " Sibawaih bersenandung:

utG &tuf lf 7 '!l
"Ia pun berkata: kau bawa belas lasih lcBmari

Apalrah lrau ini punya hubungan nasab denganwarga sini atau hanya

mengenal."M

*2 Syatridnya terdapat dalan Ad-Diwan, Tafsir Ath-Thabari (16146l), Al-Lisan
dan AtTaj (ent,i: banana), Ath-Thabatri (16143), Mo'ani karya An-Nuhas (4/316),
Tafsir Al Mmtardi Ql5l9) dan Tafsir Ibnu Athiyah (l l/18).

s3 Syahidnya dalam Diwan Tharfah, hal. 187, At Kitab (lt46l), Al-Lisan dan At-
Taj (enti: hanana), Ath-Thabari (16143), Ma'ani karya An-Nuhas (4/316), Tafsir Al
Mawardi Ql 5 19) dan Tafsir Ibnu Athiyah ( I I i I 8).* Syatridnya terdapat dalam Al Kitab (ltl6l), 175, Tafsir Ibnu Athiyah (l l/18).
Ini karya Mundzir bin Ibrahim Al Kdbi.

'nryo
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Ibnu Al A'rabi mengatakan, "Al flannaan adalah salah satu

sifat Allatr Ta'ala, dengan tasydid, yakni: Matra Penyang. Al flanaan,

tanpa tasydid adalah belas kasih dan kasih sayang. Al flanaan iuga

berarti rezetKt dan keberkahan."

Ibnu Athiyahss mengatakan, "Dalam perkataan orang-orang

Arab, al ftanaanjuga berarti hal yang agung terkait dengan Dzat Allah

Ta'ala. Contohnya perkataan Zaid bin Amr bin Nufail dalam hadits

Bilal: ,Demi Allah, jika kalian membunuh budak ini, niscaya aku

jadikan kuburannya fuanaanan (mengusap-usapnya)." Khabar ini

disebutkan juga oleh Al Harawi, lalu ia mengatakan, "Dalam hadits

Bilal disebutkan: Waraqah bin Naufal melewatinya, saat itu budak

tersebut sedang disiksa, lalu waraqah berkata, 'Demi Allah, jika

kalian membunuhnya, nisacaya aku jadikan kuburannya fuanaanan'."

Yakni mengusap-usapnya. Az-Azhuri mengatakan, "Maknanya:

niscaya aku akan berbelas kasih terhadapnya, karena ia termasuk ahli

surga."

Menurut saya (Al Qurthubi)t Al Hanaan adalatr belas kasih.

Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid. flanaanan yakni belas

kasih dari kami terhadapnya, atan) darinya terhadap para makhluk. Al

Hathi'atr mengatakan,

\e ?e'iA."ry ,g{.ir '!)t:r;'JL';U

"Berbelas lrasihtah terhadapht, semoga Al Malik menuniukimu

Karena setiap tempat (peristiwa) ada perkataan (yang tepat

untulotya)."46

*t Lih. Al Muhanar Al waiiz (l l/17).
*t Syatridnya terdapat dalam lf Kamil, hal. 348, Al-Lisan (en61: fianana), Tafsir

Ath-Ih;bari liata+1, Majaz At Qur'an Qt3), At Bahr Al Muhith (61177) dan Fath Al

Qadir (31461).
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Ikrimatr mengatakan, "(Yakni) kecintaan." flannah ar-rajul

imra'atahu li tawaaddihimaa (kasih sayang laki-laki terhadap istrinya

karena kecintaan keduanya). Seorang penyair mengatakan,

ltc'Ftufif/,\f 6 ,*. ,!r u'ot; uui
"Ia pun berkata: kau bawa belas kasih kcmari

Apalrah lrau ini punya hubungan nasab denganwarga sini atau hanya

mengenal."

Firman Allah SwT, 
t,,S,i 

"Dan kesucian (dan dosa)." Az-

zakaah adalatr kesucian, keberkahan dan perttrmbuhan dalam perihal

kebaikan dan kebajikan. Yakni: Kami menjadikannya berkatr bagi

manusia lagi menunjuki merel<a.aa1 Suatu pendapat menyatakan,

batrwa maknanya: Kami membersihkannya dengan pujian yang baik

terhadapnya sebagaimana para saksi membersihkan seseorang.#E

Ada juga yang mengatakan, - 
t'',S,radalatr 

sebagai sedekatr

terhadap kedua orang tuanya." Demikian yang dikatakan oleh

Qutaibalr. 6 <g "Dan ia adalah seorang yang bertalt'na" yakni

taat kepada Allah Ta'ala, karena itulah ia tidak pernah melalorkan

kesalatran dan tidak pernah dicela karenanya.

Firman Allah SwT, ;4i(5"Don banyak berbafui trepada

lredua orang htanya" Al Barr bermakna al baar, yaitu yang banyak

berbuat buik. S(+ adalah mutatwbbir (merasa besar/ sombong). Ini

adalah sifat Yatrya AS di samping sopan dan santun.

Firman Allah SWT, :$ ii ;F '"8 "Kesejahteraan atas

dirinya pada hari ia dilahirkan."

{7 Pendapat-pendapat dikemukakan oleh Al Mawardi dalam At-Tafsir (21520)
dan Asy-Syankani dalam Fath Al Qadir Qla6\.u'Ibid.

G;-]
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Ath-Thabari44e dan yang lainnya mengatakan, "Maknanya:

aman."

Ibnu Athiyultoto mengatakan, "Menurutku, yang lebih tepat

bahwa itu adalah ucapan selamat sebagai pengakuan. Jadi itu lebih

mulia dan lebih tinggi daripada sekadar tunan, karena aman telah

dimilikinya dengan dinafikannya kemaksiatan darinya, dan itu adalah

derajat yang paling kecil, adapun kemuliaan adalatr Allah memberikan

salam kepadanya, dan menghidupkannya pada kondisi-kondisi di

mana manusia dalam kondisi yang sangat lemah, sangat

membutuhkan dan tidak pula alasan serta sangat memerlukan kepada

Allah Ta'ala Yang Matra Perkasa."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini pendapat yang bagus, dan

kami telatr mengemukakan maknanya dari Sufran bin Uyainatr dalam

suratr Al Isra'a5l ketika membatras tentang pembunuhan Yatrya.

Ath-Thabari452 menceritakan dari Al Hasan: Bahwa Isa dan

Yatrya berjumpa 
-keduanya 

adalatr putra bibi-, lalu Yahya berkata

kepada Isa, "Berdoalah kepada Allah untukku, karena engkau lebih

baik dariku." Maka Isa berkata, "Engkau sajalah yang berdoa kepada

Allah untukku, karena engkau lebih baik dariku. Allah telatr memberi

salam kepadamu, sedangkan aku memberi salam kepada diriku

sendiri." Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berlepas diri mengenai

memberi salam sebagai keutamaan Isa, yaitu menyatakan,

,.Kepasratrannya dari memberi salam kepada dirinya dan

kedudukannya di sisi Allah Ta'ala yang memang demikian ketika ia

*e lbid.
o'o Lih. Jami'Al Bayan(16144).
n5r Lih. Penafsiran ayat 7 dari surah Al Israa'.
a52 Dikeluarkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (16145), An-Nuhas

dalan Ma'ani Al Qur'an (4t317) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur

(4t26t).
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menyatakan

kedudtrkan

Diceritakan

yang lebih agung

di dalam Muhksm

daripada memberi

At-Tanzil tentang

salam kepadanya.

Ibnu Athiyah mengatakan, "Masing-masing memang punya alasan.,,

X'irman Allah:

l".tii j!3 si eiWjti $1 C;, e J C6

4.Jsu-:;yKirt GE Uii {iF e',J'J:ir"*
fi Cgs'1$'t ;i:,rW14r. dtl;A;A *';

'3irU,(J\,:fi'- 2 .^3. ,.1,a 7".,1 : <, ) ,z .t??i,#.dvptio L,ft- i ; --tlX" J;,i rgr.lt*.; 4ll,,?E3l
etfr ,i: ;; i ;i <lW a (*3ti@,i;

,r;il;

,1 .!,r
81\

)o

t)s

"Dan ceritokanloh (kisah) Moryam di dolam Al Qur'an, yoitu
ketika ia menjouhkan diri dmi keluarganya ke suatutempot di

q$#;r#-;3iw.qLc$j

sebelah timur, maka io mengadahan tabir (yang metindunginyo)
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dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia
menjelma di hodapannya (dalam bentuk) manusia yang

s emp arn o. Mary om b er kot a r, S es un g g uhny a o k u b erlin d un g
daripadamu kepada Tuhan yong Maha pemurah, jika kamu

seorong yong bertakwa., Ia (Jibril) berkatar,sesungguhnya aku
ini honyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu

seorang onak taki-loki yang suci., Maryam berkato,

'Bagaimano akan ada bogiku seorong anak loki-laki, sedang
tidok pernah seorong manusia pun menyentuhku dan aku

bukan (pula) seorong pezina!, Jibril berkata,, Demikionlah.,
Tuhonmu berfirmanr'Hol itu adalah mudah bogi-Ku; dan agar

dopat Kami menjodikannya suatu tanda bagi manusia dan
sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adotah suatu perkara

yang sudah diputuskon., Maka Maryam mengandungnyar lalu
ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang

jauh. Maka raso sakit akan melahirkan anak memaksa ia
(bersandar) pada pangkol pohon kurma, dio berkatar rAduhai,

alangkoh baiknya aku moti sebelum ini, dan aka menjodi
barang yang tidak berarti,logi dilapakon., Maka fibril

menyerunyo dori tempat yang rendahrrfanganlah kamu
bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu tetah menjadikan anak
sungoi di bowahmu Don goyongloh pangkot pohon kurma itu

ke arahmu, niscaya pohon itu akon menggugurkan buah kurma
yong masak kepadamu Maka makan, minum dan bersenang

hatilah kamu fika kamu melihat seorang monusio, maka
katakanlah r' Ses ungguhnya aku telah bernazar berp uasa untuk

Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak aksn berbicara
dengan seotang manusia pun pada hari inir."

(Qs. Maryam [t9]: 16-26)
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Firman Allah SwT, i .$-Jf A ffS "Dan ceritakanlah

(kisah) Maryam di dalam Al Qur'an," yakni kisah itu hingga akhirnya

Ini adalatr permulaan kisah tapi bukan dari awalnya. Khithab ini

ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.453 Yakni: Ceritakan

kisahnya kepada mereka agar mereka mengetahui kesempurnaan

kekuasaan Kami. ii;.li i"yaitu kettka ia menjauhkan diri" yakni

menghindar dan menjauhkan diri. An-Nabdz adalah melontar dan

melempar. Allah Ta'alaberfirman, Crfi il3i',rai.3 "Lalu mereka

melemparlan janji itu ke belakang punggung merelu." (Qs. Aali

'Imraan [3]: 187). 6 U"dari keluarganya" yakni dari orang-orang

yang biasa bersamanya. Kata if adalah badat da.i- i; sebagai badat

isytimal (pengganti menyelunrh), karena masa mencakup semua yang

ada di dalamnya. Al Intibaadz adalatr mengasingkan diri dan

menyendiri.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai alasan mengapa ia

menjauhkan diri. As-Suddi mengatakan, "Ia menjauhkan diri untuk

mennrcikan diri dari haidh dan nifas."454 Yang lainnya mengatakan,

"Untuk menyembatr Allah."455 Ini pendapat yang bagus, karena

Maryarn AS telatr diwakafkan di tempat ibadah unhrk melayaninya

dan beribadah di dalamnya" lalu ia menjatrhkan diri dari manusia

untuk tujuan itu. Ia pun masuk ke dalam masjid di samping mihrab di

sisi sebelah timur agar bisa menyendiri dalam beribadatr. Lalu Jibril

AS mendatanginya. Jadi kalimat: 6i 6(l "ru suatu tempat di

sebelah timur" yakni suatu tempat yang berada di sebelah timur. lsy-
Syarq, dengan suhtn pada ra', adalatr tempat di arah terbitnya

matahari, sedangkan asy-syaraq, dengan fathah pada ra', adalatt

{53 Lih. Al Muhmt Al Wajiz(l l/16.{s Dikemukakan oleh An-Nuhas dalam Ma'aninya (4/318) dan Abu Hay5ran

dalam Al Bahr (61179).
nt' Ibid.
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matatrari. Pengkhususan tempat di sebelah timur, karena mereka

mengagungkan aratr timur karena merupakan tempat munculnya sinar,

lagi pula arah-aratr timur lebih utama daripada selainnya. Demikian

yang diceritakan oleh Ath-Thabari.

Diceritakan dari Ibnu Abbas, batrwa ia mengatakan,

"sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui mengapa

kaum Nashrani menetapkan arah timur sebagai kiblat, berdasarkan

firman Allah 'Azza wa Jalla: 67K16 ei'*\;lQnitu ketitra

ia menjauhlran diri dari kcluarganya kc suatu tempat di sebelah

timur), maka mereka menjadikan tempat kelahiran Isa AS sebagai

kiblat. Dan mereka mengatakan, 'Seandainya di muka bumi ada yang

Iebih baik daripada arah timur, tentu Maryarn akan melatrirkan Isa AS

di sana'."456

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai kenabian Maryam.

Suatu pendapat menyatakan, bahwa Maryarn adalah nabi berdasarkan

pengutusan malaikat kepadanya dan dialognya dengan malaikat. Ada

juga yang berpendapat, bahwa Maryarn bukan nabi, tapi malaikat

berbicara kepadanya dalam wujud seperti manusia. Terlihatrya

malaikat olehnya adalah sebagaimana terlihatnya Jibril (oleh para

sahabat) dalam bentuk seperti Dihyah ketika ia bertanya ftepada Nabi

SAW) mengenai iman dan Islam. Pendapat pertama lebih mengena.

Pembatrasan tentang makna ini telatr dikemukakan secara panjang

lebar dalam surah Aali 'Imraana57, alhamdulillah.

Firman Allah SwT, lL; tiiy-A7i6"'lalu Kami mengutus

roh Kami kcpadanya." Suatu pendapat menyatakan, yaitu ruh Isa AS,

karena Allah Ta'ala menciptakan ruh sebelum jasad, lalu menyertakan

1s6 Lih. atsarnya dari Ibnu Abbas dalam Ath-Thabari, (16/45) dan Al Muhanar
Al Wajiz (l l/16).

157 Lih. Penafsiran ayat42 dari surah Aali 'Imraan.
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ruh ke dalam jasad Isa AS yang telah diciptakan-Nya di dalam perut

Maryam.ass Pendapat lain menyatakan, yaitu Jibril.ase Di-idha|at-

kannya kata ruuh kepada Allah Ta'alo adalah karena sebagai

pengkhususan dan penghormatan. Yang benar batrwa yang dimaksud

adalatr Jibril AS, ini berdasarkan firman-Nya, 6 i!3 "Maka ia

menjelma di hadapannya" yaklri malaikat itu menjelma di hadapan

Maryam.

(5. *6atam bentuk) momtsid' sebagai penafsiran atat hal

(keterangan kondisi). (rl,*fong sempurnd'yakni dalam bentuk yang

sempuma sebagai manusi4 karena Maryam tidak mampu melihat

Jibril dalam wujud aslinya. Tatkala Maryam melihat seorang laki-laki

dalam bentuk yang bagus sebagai seorang manusia yang telah

melewati hijabnya, ia mengira bahwa laki-laki itu hendak berbuat

buruk terhadapny4 maka # &uyLa*1\ift gyJC "Maryam

berkata,'sesungguhnya aht berlin&ng daripadamu kepada Tuhan

yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertalova'." Yakni

termasuk orang yang bertakwa kepada Allah.460

a5t Disebutkan oleh An-Nuhas rlala'n Ma'oi Al Qar'o4 (4/318) dan Ibnu Katsir
dalam Tafsirnya(5[$. Akan anda temukan bahwa ruh dimaksud adalah Jibril AS,
sementara pendapat lain menyatakan bahwa itr sangat aneh dan janggal, lalu ia
mengatakan, bahwa seolah-olah itu adalah cerita israiliyat.

ose lbid.
m Ibnu Katsir (51214) mengaakan, *Tdala malaikat menampa}ikan diri kepada

Maryam dalam wujud seorang manusia di t€mpat menyeqdirinya, sementara antara

Maryam dan kaumnya sudah ada hijab, make lvlar,,am pun merasa takut terhadapnya

dan mengira bahwa ffang tersebut ekan berbuat jahat terhadapnya, maka ia pun

berkata $ *uy$f3\I;S$l $esungsttmya aht berlindung daripadamu

kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jilca kotru seorotgyoq bertakwa). Yalcni: jika

kamu seorang yang talcut kepada Allah. Ini atinya mengingatkannya kepada Allah,

dan memang inilah png disyari'atkan dalam membela diri dengan cara yang paling

ringan dan mudah, karena itulah Maryam mempertakutkannya kepada Allah 'Azza

wa Jalla.
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Al Bikali mengatakan, *Maka Jibril AS pun mundur karena

terkejut disebutnya Dzat Yang Maha Pemuratr lagi Matra Suci."

Ats-Tsa'labi mengatakan, "@alam bentuk) seorang laki-laki

yang shalih, sehingga Maryarn berlindung kepada Allah karena kaget

terhadapnyul46t

Pendapat lain menyatakan, "TaQiyy mengikuti pola fa'iil yang

bermakna mafuul. Yakni jika kamu termasuk orang yang perlu

ditakuti."

Dalam riwayat Al Bukhari462 disebutkan: Abu Wail

mengatakan, "Maryam mengetahui batrwa orang yang betakwa

memiliki pengekang, yaitu tatkala ia mengatak *r, # & ;10ika
lramu s e or ang yang b ertalant a)."

Pendapat lain menyatakat, "Taqiyy adalatr bagi sebutan orang

jahat yang dikenal pada masa itu." Demikian yang dikatakan Wattb

bin Munabbih. Demikian juga yang diceritakan oleh Makki dan yang

lainnya.

Ibnu Athiyuhot' mengatakan, "Yaitu ungkapan lematr yang

hanya berdasarkan pada dugaan lemah, maka Jibril AS mengatakan

kepada Maryam, g) 6n 4 ,-r'l et; \t::t Ct tI:y iit
'sesungguhnya aht ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk

memberimu seorang anak laki-laki yang suci.' Jibril menyatakan

pemberian itu dari-Nya karena pemberitahuan tentang dirinya juga

(sebagai utusan) dari-Nya."

Warasy meriwayatkan qira'atr dari Nafi': ell7g (untuk Dia

a6r Asy-Syaukani menyebutkannya dalam Fath Al Qadir ((31465)-
*' piii*iv",t- oleh Al bukhari pada pembahasan tentang Para Nabi, AaU: fif,

7j.,($ia"Dan ceritakonlah(kisah) Maryam dalam Al Qur'an". QD54\
' a Lth. Al Muhorar Al Waiiz (lll20).
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memberimu)4fl yang berarti: Allah mengutusmu untuk Dia

memberimu. Pendapat lain menyatakan, bahwa makna *il (dengan

hamzah) tidak sebagai makna, yakni bahwa Tuhanmu mengatakan:

Aku mengutusnya untuk Aku memberimu. Bisa juga $., tanpa

hamzah, bermakna dengan hamzah kemudian hamzahnya diringankan.

Tatkala Maryarn mendengar perkataan Jibril, ia ptrn mengerti

dari hal itu, maka F ,;- ":-';rt "* J iK ,i dg "Marvam

berlrata,'Bagaimana akan ada bagiht seorang anak laki'laki, sedang

tidak pernah seorang manusia pun menyentuhhi'yakni menikahiku,

$ fr {r"oo, aht bukan (pula) seorang pezina". Baghiyyan artinya

zaaniyyah (pezina). Maryarn menyebutkan ini sebagai penegasan,

karena perkataannyu, fi. ,i: 1-'fs tsedons tidak pernah seorang

manusia pun melryentuhh) bersifat umum mencakup yang halal dan

yang haram. Pendapat lain menyatakan: Maryam tidak sedikit pun

menganggap jauhnya kekuasaan Allah Ta'ala untuk hal itu, akan

tetapi maksudnya adalah, bagaimana akan adanya anak tersebut?

Apakah melalui pernikahan yang akan terjadi, atau Allah

menciptakannya dari semula?

Diriwayatkan, bahwa ketika Jibril AS mengatakan perkataan

itu kepada Maryam, Jibril meniupkan pada lengan tangan dan keratr

Maryam.a6s Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Juraij.

6 qira'atr ini termasuk qira'ah mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu Al Jazari

dalamTaqrib An-Nasyr, hal. 139.
06, Atiar dari Ibnu Jgraij yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/48) dan Al

Mawardi (3t520).Ia mengatakan, "Dari kisah ini terdapat perkataan Umayyah bin

Abu Ash-Shalt:
'tfl:e F ";t,Jo v\t * Q*u,q ai,t6

"Lalu ia mendekat padanya dengan membuka lengan tangannya

maka io pun pasrah ktrena selain manusia tunn fidak akan sama (dengan

matrusia)."

Tafsir Al Qurthubi



Ibnu Abbas mengatakan, "Jibril AS meraih lengan baju

Maryarn dengan jarinya lalu meniupkan padanya, maka saat itu pun

Maryarn mengandung Isa."

Ath-Thabari mengatakan, "Kaum Nashrani menyatakan,

bahwa Maryarn mengandung Isa selama tiga belas tahun. Isa hidup

hingga diangkat adalatr selama tiga pulu dua tahun dan sekian hari.

sementara Maryam masih hidup selama enam tahun semenjak

diangkatnya Isa. Jadi umur Maryarn adalah lima puluh tahun."

Firman-Nya: ii,A#; "Dan agar dapat Kami

menjadikannya" ini terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni: dan

Kami menciptakannya ag6r dapat Kami menjadikannya 't3t'. "Sttaht

tanda"unttrk menunjukkan kekuasaan Kami yang menakjubkan ''^;;
"Dan sebagai rahmaf'bagi yang beriman kepada-Nya. 6 O(S

L;ril "Dan hal itu adalah suatu perknro yang sudah diputuskan"

yakni yang telatr ditetapkan lagi tercatat di lauh matrfuztr.

Firman Allah SwT, L;, (k + ->:Jfr6 "Lalu ia

menyisihlran diri dengan lrandungannya itu lre tempat yang iauh"

yakni menjauhkan diri ke tempat yang jauh karena kehamilan itu. Ibnu

Abbas mengatakan, "Ke ujung lembatr. Yaitu lembatr bait lahm

(betlehem) yang jaraknya dari Iliya adalatr empat mil." Menjauhnya

Maryarn adalah untuk mengasingkan diri agar terhindar dari celaan

kaumnya terhadapnya karena melatrirkan tanpa suami.

Ibnu Abbas mengatakan, "Yang terjadi adalah, batrwa Maryarn

langsung hamil dan melatrirkan saat itu juga."a56 Ini yang benar,

karena Allah Ta'ala menyebutkan kata intibaadz (menyisitrkan diri)

a6 Atsar dari lbnu Abbas yang disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al
Bayan (16/50), An-Nuhas dalam Ma'ani At Qw'an (41321), As-suyuthi dalam Ad'

Durr Al Mantsur (4D67) dan Abu Halryan dalamAl Batu (6/18l)'
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setelatr kata haml (hamil) [yakni: -r:J*6 '^i33 (Maka Maryam

mengandungnya, lalu ia menyisihlcan diri)J. Ada juga yang

mengatakan selain ini sebagaimana yang nanti akan dipaparkan.

Firman Allah swr, 'liiti * ,1y,j,tit6:Ct "Matco rasa

sa6t alran melahirkan anak mernaksa ia (bersandar) pada pangkal

pohon kurma." AiEl arinya memaksanya, ini bentuk fi'l muta'addi

dari kata *V yang ditambahkan hamzah. Dikatakan jaa'a bihi

(membawanya) dan aiaa'ahu ilaa maudhi'i kadzaa

(mendatangkannya ke tempat anu). Ini seperti kata dzahaba bihi dan

adzhabahu

Qira'atr Syubail dan juga diriwayatkan dari 'Ashim: 16,;l+6,067

dari kata mufaaja'ah (tiba-tiba). Dalam mushaf Ubay dicantumkan:

,fdt aiEl ili.o6E ztrhair mengatakan,

ielrr'ir;ar'i;cl
I

Qyf"-il ,L tC:
aaa

" Se orang yang b erlari b er gerak menuiu ke ar ah kami

ia didorong oleh rasa tahtt dan (termotifasi oleh) harapan.'A6e

Jumhur membacanya &13i, dengan fathah pada miim.

Sementara Ibnu Katsir, bedasarkan riwayat darinya, membacanya

dengan kasrah.a7o Yaitu deritao rasa berat dan sakitrya melahirkan.

Pola katanya: makhidhat al mar'ah-tamkhadhu-makhaadhan dan

mikhaadhon. Naaqah maakhidh yakni unta yang hampir melahirkan.

46? 
Qira'ah ini disebutkan oleh lbnu Athiyah dalam Al Muhurw Al Waiiz

(ty2t).
16t lbid.*'Lih. Syatridnya dalam Diwan Zuhair, hal. 500, Tafsir Ath'Thabari (16/48),

Ma'ani karya An-Nuhas (41320), Maiaz Al Qar'an Ql4), Tafsir Ibnu Athiyatt

0ll2l) danAl Bahr Al Muhith(61182).
rzo qira'atr ini disebltkan oleh Ibnu Athiyatr dalarn Al Muharrar Al Waiiz

(lll2l) dan Abu Ha1ryan (61182).
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i,:ii b Jy"roa, pangkat pohon hrma" seolah-olah Maryarn

mencari sesuatu untuk bersandar dan berpegffigffi, sebagaimana yang

dilakukan orang hamil karena rasa sakit. Al Jidz' adalatr pangkal

pohon kurma kering yang ada di padang pasir yang tidak berdatran.

Karena itu tidak dikatakan ilaa an-nafi*lah ltapi ilaa jidz'i an'

nakhlahl.

(S J7 L ,*-S-;;6"Dio berkata,'Aduhai, alangkah bailmya

aht mati sebelum ini'." Maryam AS mengangankan kematian dari

segi agama berdasarkan dua alasan. Pertama: Ia khawatir orang-orang

akan mengira bunrk terhadap agzlmanya dan ia tercela sehingga ia

terfitratr oleh itu.aTl Kedua: Agar karena sebab itu orang-orang tidak

melontarkan tuduhan dan mengaitkannya dengan zina, sebab itu bisa

menghancurkan.aT2 Hingga batas ini, maka mengangankan kematian

adalatr boleh. Tentang makna ini telatr dipaparkan dalam suratr

Yuusut'73 AS. Alhamdulillah.

Menurut saya (Al Qurthubi): Saya mendengar batrwa

Maryarn AS mendengar senran yang mengatakan, "Keluadah watrai

yang disembatr selain Allah." Maka ia pun sedih karena itu, dan J6
(415 JrUt(i J7 L ,#.(dia bertrata,'Aduhai, alangkah

bailmya aht mati sebelum ini, dan aht meniadi barang yang tidak

berarti, lagi dilupakan.')" An-Nasiyy dalam perkataan orang-orang

Arab adalatr sesuatu yang remeh yang perkaranya dilupakan dan tidak

dihiraukan kepergiannya, seperti hilangnya seutas tali bagi musafir

dan serupanya.aTa

a7r Disebu&an oleh Al Mawardi dalamAt-Tafsir Ql52l.
4n lbid.
473 Lih. Penafsiran ayat l0l dari strah Yuusuf.
a7a Ini perkataan Ibnu Athiyatr dalan Al Muharrar Al Waiiz (ll2l). Lih. Ma'ani

karya An-Nuhas (4/324).
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Diceritakan dari orang-orang Arab, batrwa apabila mereka

hendak bepergian dari rumah, mereka berkatq "Ihfodzhuu

ansaa'ahtm" Qagalahhal-hal remeh kalian). Al Ansaa'adalah bentuk

jamak dari nisiy, yaitu sesuatu

dipedulikan sehingga terlupakan.

ungkapan Al Kumait RA:

f;'t'ttA 6.*r'ai

yang remeh yang sering tidak

Dari pengertian ini terlontar

b;;t-i<,l (;.d;Jt
,'..

"Apalrah kamu jadikan kami sebagai jembatan untuk anjing

Qudha'ah.

Alat bul@nlah barang remeh yang tidak diperhitunglcan dan tidak

punya perar.;475

Al Farra'a76 mengatakan, "An-Nasiy adalatr yang dikeluarkan

wanita karena faktor penyakit. Jadi firman-Nya: li-+; ri 'i uaa"n

haidh yang diketuarkan." Ini dibaca juga: (j, dengan fathoh pada

nun. Keduanya adalatr dua dialek (tahjah/logat),477 seperti kata al hiir

dan al hajar, al witr dan al lrarr. Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi

membacanya dengan hamzah: (L;,0" dengan lasrah pada nun. Nauf

Al Bikali membacanyu, LJ,o" i.rrg* fathah pada nun, dari kata

nasa'allaahu fi ajalihi, artinya: Allatr menangguhkan ajalnya.

Demikian yang diceritakan Abu Al Fath dan Ad-Dani daxi

n5 Bait syair ini dijadikan syahid oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir
(3t46s).

{76 Lih. Ma'ani Al Qur'onQtl65).
477 Ath-Thabari,16/50 mengatakan, *Nasry dat nisiy  enganfathah dan kasrah

pada nun- adalah dua bentuk dialek (logat/lahjah) yang dikenal di antara logat-logat
bangsa Arab yang artinya sama, seperti halnya al witr dan al watr, al jisr dan al jasr.
Dengan qira'atr mana saja dari keduanya seoraog qari membacanya, maka menurut
kami batrwa itu benar."

478 qira'atr ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (ll2l, 22) dan Abu Hayyaq
(6/183).

o1e lbid.



Muhammad bin Ka'b. Abu Bakar bin Habib membacanya: (J,a80

dengan tasydid pada sin danfathah pada nun tarrpa hamzah.

Mengenai kisaturya, Ath-Thabaria8l menyebutkan: bahwa

ketika Maryarn mengandung Isa AS, saudarinya juga tengah

mengandung Yatrya, lalu saudarinya itr,r datang mengunjunginya, lalu

berkata, "Hai Maryam, tahukah engkau batrwa aku kini sedang

hamil?" Ia juga mengatakan, "Dan sungguh aku merasa batrwa yang

di dalam perutku ini bersujud kepada apa yang di dalam perutmu."

Karena itulah diriwayatkan bahwa ia (saudarinya Maryam) merasakan

janirurya menyungktrkan kepalanya ke arah penrt Maryarn.

As-Suddi mengatakan, *Itulah firman-Ny a: fi G ,4.,8;Z
'tt-.;+4fi G q3 6tgt (ir{,'t 'Yang mernbenarkan kalimat (yang

datong) dari Allah, menjadi ihttan, menahan diri (dari hav,a nafsu)

dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang shalih.' (Qs. Aali

'Imraan [3]: 39).

Tentang kisatr ini disebutkan juga, bahwa Maryarn keluar

melarikan diri bersama seorang laki-laki dari Bani Israil yang biasa

dipanggil Yusuf An-Najjar yang juga membaktikan diri bersama

Maryarn di masjid dalam waktu yang lama. Al Kalbi mengatakan,

"Dikatakan kepada Yusuf 
-yang 

telatr dikatakan kepadanya batrwa

Maryarn hamil karena zirra-,'sekarang ia akan dibunuh raja.' Maka

Yusuf lari bersama Maryam. Di tengah jalanan ia hendak membunuh

Maryam, lalu Jibril AS datang dan berkata kepadanya, bahwa ia dari

roh qudus."

Ibnu Athiyatrat2 mengatakan, "Semua kisah ini lemah, tapi

4'o lbid.
ttt 

Yhr.- lr.;' Al Bayan (16t48, 4g).
1t2 Lih. Al Muhurar Al waiiz(ll22).
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semua kisah menyebutkan bahwa Maryam mengandung, da1

kandungannya terus berlanjut hingga terasa nyeri (sakit)'" Banyak

riwayat yang menyebutkan bahwa Maryam melahirkan kandungannya

setelatr delapan bulan. Demikian yang dikatakan oleh Ikrimatr, karena

itulah dikatakan: Tidak ada janin delapan bulan yang hidup demi

menj aga kekhususan Isa.

Ada juga yang mengatakan, bahwa Maryarn melahirkannya

setelah sembilan bulan. Ada juga yang mengatakan setelah enam

bulan. Apa yang kami ceritakan dari Ibnu Abbas adalatr yang paling

shalrih dan benar. Wallahu a'lam.

Firman Allah SWT, G , qP;6 *Mala Jibril menyerunya

dari tempat yang rendah." Ini dibaca dengat fathah dan juga ltasrah
r.483p&amrm.

Ibnu Abbas mengatakan, "Yang dimaksud dengan ga adalatt

Jibril, karena Isa belum pernah berbicara hingga Maryarn mendatangi

kaumnya." Demikian juga yang dikatakan oleh Alqamah, Adh-

Dhahhak dan Qatadah.484 Dalam hal ini terkandung bukti dan tanda

bahwa ini termasuk perkara-perkara yang di luar kebiasaan, yang

mana dalam hat ini Altah mempuyai ma}sud yang besar. Firman-Nya:

;;Z$\"Janganlah kamu bersedih hati" adalahpenafsiran dari seruan

,.1i, a* kata of [bagran dari kata {i, yaitu of dan )] penafsirannya

yang bermakna gf. Maknanya: maka janganlah kamu bersedih hati

ns3 Kedua qira'ah ini, yakni dengan fathah dan lrosrah pada mim, termasuk

qira'atr yang hrjuh. Berdasarkan qira'ah dengan fathah pada mim, maka ,ir adalatr

ism maushul yang bermakna gjJt, yakni: naadaahoa alladzii hnt'a tahtahaa Maka

ia yang berada di bawatrnya menyerunya), yaitu Isa Ibnu Maryam. Sedangkan

berdasarkan qira'atr lainnya" muka q adalah harfiar (partikel penyebab kasrah), dan '

maksudnya adalah Jibril AS.
n* Lih. Tafsir Ath-Thabari (16/52) dan Al Muhoru Al Waiiz O0n '
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dengan melatrirkan kandunganmu.

-(; ,\fr ,*: S* j "sesungguhnya Tuhanmu telah

menjodi{an anak sungai di bawahmz" yakni Isa, termasgk kaum laki-

laki yang berwibawa dan pemimpin.a8s

Al Hasan rnengatakan, "Demi Allah, -(; uaA*, termasuk

kaum laki-1aki."486 Dikatak an: s ariya fulaan' alda ful aan, yakni fulan

lebih terpandang daripada fulan. Fulalan soriyytn min qaum saraatin

(fulan adalatr orang terpandang di kalangan kaum yang terpandang).

Jumhtn mengatakan, "Ini mengisyaratkan kepada kali (saluran air)

yang terdapat di dekat batang pohon kurma tersebut.'{87

Ibnu Abbas mengatakan, "Itu adalah sungaiass yang airnya

telatr mengering, lalu Allatr Ta'ala mengalirkannya untuk Maryam."

Sungai disebut sariy karena al maa' yasrii /iihi (ur mengalir di

dalamnya),48e Seorang penyair mengatakan,

.r... , A ,.t?-* $--u
a

"Ember memandang sang penciduk air sebagai petalea

bita ia mencidukhan fu datam air terdengar gemercibtya.'An

Lubaid mengatakan"

{'Lih. Al Muhorar Al waib (10D3).
.s Atsar ini berasal dad Al Hasan yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/35)

dan Ibnu Athiyatr [lnr. Lih. juga Tafsir Al Hasan Al Bashri Q/109).o' Lih. Al Muhorar Al waiiz (10D3).
n8t Atsar ini berasal dari Ibnu.Abbas yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/53).
{e Ada perbedaan pendapat mengenai as-sui, apakatr itu sungai secara mutlak,

atau sungai kecil (kali). Pendapat p€rtama dikemukakan oleh Abu Ubaidah dan Al
Farra', sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Al Akhfasy.

ns Bair syair ini dijadikan bgkti penguat oleh As-suyrthi dalam Ad-Darr Al
Mantsur @n6q.

BL. t:t')l i J)ut "; *
. t tt

€?-
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tliiyrl ,, ,. ,t 7. t c tl21h;t o))z:d Gtbi'o/t&;te:*
"Keduanya rnenuju kc tengah sungai dan mulai mengarunginya

padahal sungai itu penuh air nomun tepiannya berdekatan."4er

Pendapat lain menyatakan, "Isa menyenrnyu;Ae2 Ini adalatr

mukjizat dan tanda serta untuk menentramkan hatinya. Pendapat

pertama lebih mengena. Ibnu Abbas membacanya: Si ;y dS AtSUi

(Matra malaikat menyerunya dari tempat yang rendoh).4e3 Mereka

mengatakan, "Saat itu Jibril AS berada di salah satu lokasi bumi yang

lebih rendah daripada tempat Maryarn berada."

Firman Allah s_wr, q$ qi" friilJi *,-L-sij
et 6f; ,#5 r51@- 

uDan goyanglah pangkal pohon htrma itu tcc

arahmu, niscrya pohon itu akan menggugurkan buah htrma yang

masak lrepadamu. Maka rnalran, minum dan bersenang hatilah kamu."

Mengenai ayat ini terdapat empat masalatr:

{er Bait syair ini termasuk yang digantungkan Lubaid yang terkenal. Ini terdapat
dalam Syarh Al 'Usyr Q1363). Bait syair ini dijadikan bukti penguat oleh Ath-
Thabari (16154), Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (2/5), An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Otr'an (41125) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya(lll24).

ae Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thab Nt (16152) dan diunggulkannya, ia pun
mengatakan, "Demikian ini karena min adalah ungkapan yang lebih dekat
penyebutannya kepada Isa daripada kepada Jibril. Bila kata itu dikembalikan kepada
yang lebih dekat (lokasinya) maka lebih utama d.aripqqg dikembalikan kepada yang
lebih jauh. Alasan lainnya, yaitu firman-Nya: !1c,jt:.6 (Ua*o Maryam menunjuk
kepada analotya. (Qs. Maryam ll9): 29), dan tidak menunjuk kepada malaikat insya
Allah, kecuali karena ia telah mengetahui bahwa anaknya itu bisa berbicara dalam
kondisi itu (masih dalam buaian). Karena dengan begitu berarti ia telah mengetahui
dan yakin bahwa ia (Is4 analsryB) telah berbicara kepadanyq yaitu dengan
perkataannya kepadanya: (; q* ji: i;'i ii $1 (tan gait ah timu b ers e dih har i,
sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bau,ahmu) dan Allah tidak
mengabarkan batrwa Isa mengatakan kepada Maryam, 'TunjulJ<anlah dia (Isa)
kepada kaum itu."'n" qira'ah Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (lll24) dan Abu
Hayyan (6/183).
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Pertama: Firman Allah SWT, ili "Dan goyanglah" Allah

memerintahkan Maryam agar menggoyangkan pangkal pohon yang

kering itu agar ia dapat melihat bukti lain, yaitu menghidupkan

kembali batang pohon yang telah mati. Ba'pada kalimut gl,uduluh

sebagai tambatran yang menekankan, sebagaimana ungkapan: ldrudz bi

az-zimaam (ambil dengan tali kekang) dan a'thi bi yadika (berikan

dengan tanganmu).oea Firman Allah Ta'ala: SlTt Jy #,3:':J
"Maka hendaklah ia merentangkan tali kc langif'(Qs. Al Haii l22l:

l5), yakni/al yamdud sababan (hendaklatr membentangkan tali).

Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya: Goyangftanlah

buatr korma itu ke aratrmu dari pangkal pohonny a.aes 
'hiti,-3,ae6 yakni

tatasaaqath, lalu fa'nyadi-idgham-kan (dimasukkan) ke dalam sin.

Hamzah membacanya: 
'hi!L3,0" tanpa tasydid, sehingga

dengan membuang huruf yang diidghamkmke huruf lainnya itu.

Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya: ti''', dengan

dhammah pada ta', tanpa lasydid pada sin dan dengan lrasrah pada

qaaf.lni dibaca juga'hit;j/. dengan menampakkan kedua fa'nya dan

'Joif;+,o" dengan ya' dan mengi dghamkan t a' .

Dibaca juga: LLJ, 'hiui-,'tiL3, dan Li;, yang mana ra' itu

berarti untuk nakhlah (kata muannats), sedangkan ya' wttttk jidz'

$ata,mudzakkar).

oe4 Lih. Tafsir Ath-Thabari (16/55) dan Al Bahr Al Muhith (6/184)'
4e5 Ini perkataan Al Akhfasy sebagaimana yang disebutkan dalam Tafsir Al

Fakhrnnazi (211206).
ne6 hi qira'ah Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir, Al Kisa'i dan Abu Bakar

dari Ashim. lni termasuk qira'ah yang mutawatir.
rez qira'ah ini mutawitir dan disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam Taqrib An-

Nasyr,hal. 140.
ot' Ibid.
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Kesembilan qira'atr ini disebutkan oleh Az-Zamaldrsyari4ee

rahimahullah. $) dengan nashab karena pengaruh kata G,5 @at
goyangkanlah), yakni: jika kamu menggoyangkan pangkalnya maka ia

akan bergoyang karena goyangan pangkal pohon itu. q$(buah
kurma yang masak). Secara global, maka nashabnya kata $
berbeda-beda tergantung makna qira'ah-qira'ah tersebut, jadi bisa

karena pengaruh fi'l (kata kerja) yang dikaitkan dengan pangkal

pohon, dan bisa dari pengaruh goyangan itu sendiri, dan bisajuga dari

pohonnya.soo Makna *i*t*yang telah matang dan layak dipetik,

ini dari katajuniyat ats-tsamrah (buatr dipetik).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

shahih-, bahwa ia membac*yu, *i
pohon itu akan menggugtrkan bualt .

kepadamu).501

-narnrul 
riwayat

,*, 6') ol; au

Mujahid mengatakan, * ,4; (L3 adalah kurma yang

santap."502

Abbas bin Al Fadhl mengatakan, "Aku tanyakan kepada Abu
Amru bin Al Ala' tentang firman-Nya: l+ $t, ia pun menjawab,

'Yang belum merekatl'."503 Lebih jauh ia mengatakan,

"Penafsirarurya: belum kering dan belum lama dari masa petiknya."

Inilah yang benar.

Al Farra'su mengatakarr, "Al Janiy dan al majaniy artinya

aee Disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalamAl Kasysyaf QlaO\.
5@ Lih. Al Muharrar Al Wajiz (tt24).

502 Atsar ini berasal dari Mujahid yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/55) dan
As-Suyuthi dalam Ad- Durr, (4D69).

50' Atsar ini dari Abu Amr yang disebutkan oleh Al Mawardi dalam At-Tafsir
(2 I 523, lafadtny a: I am y ataghayyo.

'* Lih. Ma' ani Al Qur'an Qtrcq.

kurma yang masak

ini tidak

(niscaya

lagi baik

siap



sama, ini serupa dengan kata al qatiit dengan al maqtuul, dan al iariifu

dengan al majruufu."

Yang lainnya mengatakan, bahwa al janiy adalah yang

terpotong dari pohon secara tersendiri dan diambil dari tempat

tumbuhnya. Mereka menyenandungkan syair:

*i "bG(i 
j*:tlt*:L ^2'-J f(-t €tz}*)

, , ' 
/ t t -" / '

"Dan buah yang bagus di taman yang subur

serta dahan-dahan pepohonan yang dapat dipetik dari dekat."

Yang dimaksud dengan al ianiy adalah yang dipetik darinya,

yakni yang dipotong dan diambil.

Ibnu Abbas mengatakan, "Batang pohon itu sebelumnya sudah

keropos, rulmun ketika digoyangkan, ia melihat ke puncak batang itu,

ternyata dahan-datrarrnya sudah turnbuh, kemudian ia melihat dahan-

dahan yang tumbuh itu, ternyata sudah tumbuh pula cikal buah di

antara dahan-dahan itu, kemudian menghijau, lalu menjadi buatr

muda, lalu memerah, kemudian menjadi padat, lalu menjadi buah

kurma yang matang. Semua itu terjadi hanya dalam sekejap mata.

Lalu buatr kurma matang itu jatuh ke hadapannya, tidak ada yang

cacat sedikit pun."sos

Kedua: sebagian orang berdalih dengan ayat ini dalam

menyatakan, bafuwa rezeki itu walaupun sudah dipastikan, namun

Allah Ta'ala menyerahkan manusia kepada usaha di dalam

meraihnya. Ini tersirat daxi perintatr kepada Maryam untuk

menggoyangkan pohon kurma agar melihat tanda kebesaran Allah,

dan tanda itu adalatr tanpa perlu digoyangkan.

t6 Atsar dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Abu Ha1ryan dalam Al Bahr

(6/184).
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Ketiga; Perintah untuk bekerja dalam mencari rezeki adalatr

sunnatullah bagi para hamba-Nyq dan ini tidak mencemari tawakkal.

Ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh golongan bodoh

yang zuhud. Tentang makna dan perbedaan ini telatr dikemukakan.

Lagi pula, sebelum itu Maryam pernah mendapatkan rezeki yang

mendatanginya tanpa harus melakukan apa pun, sebagaimana firman-

Nva: 6j, ,6'+ 
"{t 

1Hi UfS t<* ';{, Ct*srtiap Zatraria masuk

untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 37). Setelatr Maryarn melahirkan, ia
diperintatrkan untuk menggoyangkan pangkal pohon.

Para ulama kami mengatakan, "Karena sebelumnya ia hanya

sendirian, maka Allah pun tidak membebaninya dengan kelelatran.

Namun setelatr melahirkan Isa dan hatinya terpaut mencintai anaknya

dan konsentrasinya tertuju kepada unrsan anaknya, saat itulatr Allatr
membebaninya untuk berusaha, dan mengembalikannya kepada

kondisi yang biasa, yaitu yang terkait dengan sebab akibat yang biasa

terjadi di kalangan para hamba-Nya."

Ath-ThabarisO5 menceritakan dari Ibnu Zaid: Batrwa Isa AS

berkata kepada Maryam, ibunya, "Janganlah engkau bersedih hati."

Lalu Maryam berkata kepadany4 "Bagaimana aku tidak bersedih hati

sementara kau bersamaku? Aku tidak punya suami dan bukan seorang

hamba salraya. Apa alasanlu di hadapan orang-orang? ji La 6,{-
li4l5 JrUr(i plaunai, alangkah bailmya aht mati sebelum

ini, dan aht menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan)."

Maka Isa berkata kepadanya, rcr{h yang akan mencukupimu dalam

berbicara."

Keempat: Ar-Rabi' bin Iftaitsam mengatakan, "Menurutku,

56 Diceritakan oleh Ath-Thab ari dalan Jami' Al Bayan (16157).
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tidak ada yang lebih baik bagi wanita nifas daripada kurma matang

berdasarkan ayat ini. Seandainya Allah mengetatrui sesuatu yang lebih

baik daripada kurma matang bagi wanita nifas, tentu Allatr akan

memberi makan Maryarn dengan itu. Karena itulatr mereka

mengatakan, 'Kurma merupakan tadisi bagi wanita nifas sejak waktu

itn. Begitu ptila tahnik [mengolesi langit-langit bayi dengan lanrma

yang telatr dilumatkanl."

Pendapat lain menyatakan, "Bila kesulitan melahirkan, maka

tidak ada yang lebih baik daripada kurma matang. Dan tidak ada yang

lebih baik bagi yang sakit daripada madu." Demikian yang disebutkan

oleh Az-Zamakhsyari. 
5 07

Ibnu Wahb mengatakan: Malik berkata, "Allah Ta'ala

berfirman: 4+ $ (buah hrma yang masak), al janiy rnin at-tamr

adalah buatr yang bagus yang tidak buruk dan tidak ada rusaknya. An-

naqsy adalah yang bulrk bagian bawahnya hingga matang, itu adalatt

jenis kurma yang buruk'." Yang dimaksud oleh Malik, bahwa ini

mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Tidak seorang pun layak

melakukannya, bila ada yang melaktrkannya, maka itu tidak boleh

dijual, dan hukqm bagusnya tidak berlaku. Mengenai hal ini

alhamdulillatr telatr dipaparkan dalam surah Al An'aam.508

Diriwayatkan dari Thalhah bin Sulaiman: V,to' dengan

lrasrah pada jim karena mengikuti. Yakni: Kami jadikan untukmu

pada aliran air dan buah kurma itu dua faedatr, yaitu: Pertama: makan

dan minum, dan lcedua: senangnya hati, karena keduanya adalah

mukjizat.sro Itulah makna firman-Ny u, (Ji 
"r; ,fr:ti '# 

"Moka

s07 Disebutkan oleh Az'Tamaktrsyari dalarn Al Kasysy af Q I a0D'
508 Silakan lihat penafsiran ayat99 dari surah Al An'aam.
to qira.atr ini diiebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf (21409).
t'o Lih. Referensi tadi.
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makon, minum dan bersenang hatilah kamu" yakni: makanlatr dari

kurma matang itu dan minumlah dari aliran air itu, dan bersenang

hatilah dengan melihat anaknya yang seorang nabi itu.

Ini dibaca juga dengan fathah pada qaf, yaitu qira'atrnya

Jumhur. Ath-Thabari menyebutkan qira'atr q:i3,t" dengan kasrah

pada qaaf, ini logat Najed. Dikatakan qarra 'ainan-yaqurru dan

yaqirru, dengan dhammah alau kasrah pada qaaf. Aqarrallaahu

'ainahu faqarrat (Allah menyenangkan hatinya, maka ia pun

bersenang hati). Ini diambil dari kata al qurr dan al qiruah, keduanya

berarti dingin dan air mata kebatragiaan yang dingin, sedangkan air

mata kesedihan itu panas. Segolongan orang memandang lematr

pendapat ini dan mengatakan, "Semua air mata ifu panas. Maka

aqarrallaahu 'ainahu adalatr Allah menentramkan hatinya dengan

memandang kepada orang yang dicintainya, sehingga ia pun menjadi

tenang dan tentam. Fulaan qurratu 'aini (falar adalah penyejuk

hatiku), yakni jiwaku tentram karena dekat dengannya."

Asy-syaibani mengatakan, "Maknu Li ,-ti adalff tidurlatr

kamu, latihlatr ia unttrk makan, minum dan tidur."sl2 Abu Amr

mengatakan, "Aqarraallahu'ainahu artinyamenidurkan matanya dan

menghilangkan j aganyu. ::5 I 3

Kata (Jipada posisi nashab karena tamyiz, seperti ungkapan:

thib nafsan (relakanlah). Sebenarnya fi'l tercebut untuk 'ain (mata),

lalu dialihkan kepada dzu al 'ain Qnmilik mata), dan yang menjadi

fa'ilnya menjadi nashab sebagai penafsiran. Ini seperti wrgkapan: thib

5rr Ath-Thabari menyebutkan ini dalam Jami' Al Bayan (16156') dan mengatakan,
"Ini logat Nejed."

5r2 Lih. I'rab At Qur'an karya An-Nuhas (2/13) dan Al Muharrar Al Wajiz
(ttzs).

5r3 Disebutkan oleh Asy-syaukani dalarr. Fah Al Qadir ((31466).



nafsan, tafaqqa'ta syahrnan ftau jadi gemuk), tashababta 'oraqan

(kau bermandi keringat) dan sebagainya.5r4

Firman Auah swr, ,if;LJn A\-J.p fi;;iir:T;eg
G *Jilu kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah,

'sesungguhnya aht telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha

pemurah, maka aht tidak akan berbicara."

Mengenai ayat ini terdapat tiga masalah.

Pertarno: Firman Allah SWT, ;; eF "Jika kamu melihat"

asal kata T; uaA"n 1 lr-rht hamzalmya dibuang sebagaimana

dibuang dari kata tsj, lalu fatholnrya dipindahkan ke ra' sehingga

menjadi !aj, kemudian ya' pertama dirubatr menjadi alif karena

berharakat dan adanyafathah sebelumnya, sehingga terkumpullah dua

suhn pada alif yang merupakan perubatran dari ya' dan ya' ta'nits,

lalu alifnya dibuang karena bertemunya dua suhtn, sehingga menjadi

gr-./, kemudrar nurnya dibuang sebagai tarda jazm, karena in adalah

harf ryarth (partikel "jika") dar. maa sebagai shilah, sehingga tersisa

ir./, kemudian dimasukkdn nun taukiid (nun yang berfungsi sebagai

penegas) dan itu betasydid. Maka ya' ta'nits dikasrahl<at karena

bertemnnya dua suhtn, sebab nun yalgbertasydid sama dengan dua

nun dimarra yang pertamanya sulatn, sehingga akhirnya menjadi'0,-i.

Sesuai dengan pola perubahan ini muncullatr perkataan Ibnu Duraid:

iri , Se ,rY, ,€; ClJ t:, \.

*Jilu kau melihat kepalaht, ia memancarkanwarnanya."sts

5r4 Lih. Al Muhanr Al Wajiz (ll2s).
5r5 Syahidnya terdapat dalam Fath Al Qadir (31466). Kelanjutannya:

,;:ttr)i;l*f"y
"bak dahinya pagi di bm'ah pancaran ekar penguiung malam."

lx,ol\---- ))



Al Afiilah mengatakan,

*. 6))i €it q; iL
"Jika kau melihat kepalaku, ia akan ,^*rr*O*r, 'o"

Dimasukkannya nun di sini karena pengaruh ti, sebagaimana

hal itu bisa mempengaruhi masuknya nun pada lam al qasam (lam

sumpalr).sr7 Thalhah, Abu Ja'far dan Syaibah membacarrya: g-g,

dengan sulam pada ya' dan tanpa tasydid pada nun. Abu Al Fath

mengatakan, "Ifu janggul.r5 18

Kedua: Firman Allah SWT, Lt:i gy-S;;"Maka katakanlah,

'Sesungguhnya aht telah bernozor"' ini adalatr jm'ab asy-syarth

(penimpal'Jika"), dan dalam redaksi ini ada yang tidak ditampakkan,

yakni (bila ditampakkan): Lalu menanyakan kepadamu tentang

anakmu, (U rj$ gri A\:J-* " Maka kat a kanl ah,' S e s un g guhnya

alat telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah" yakni

tidak berbicara. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Anas

bin Malik.

Dalam qira'ah Ubay bin Ka'b disebutkan:

ti'Jr.sl9

Diriwayatkan dari Anas dan darinya juga: &1,s20 dengan

"t Syahidnya terdapat dalatn At Muhanar Al ltajiz ((ll/25) dan At Bahr At
Muhith (6/ I 85). Kelanjutannya:

*tT ygt es ocl aV
"ktreno tragedi kala memburulotya harapan."
5t7 Lih. I'rab Al Qur'ankarya An-Nuhu Q/13).
5r8 Lih. Al Muharrar Al Wajiz Oln5) dan At Balr At Muhith (6/185).
tre qira'ah ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf (21409), Al

Mawardi dalam At-Tafsir (21523) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz
(lllQ.Ini tennasuk qira'ah yang janggal, jadi ini dianggap sebagai penafsiran.

"'qira'ah ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf (21409) dan
Ibnu Athiyah (ll26).Ini sama dengan qira'ah sebelumny4 yaitu dianggap sebagai

6? *).'dtJJ;L
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wau. Perbedaan kedua lafazh ini menunjukkan batrwa huruf tersebut

adalatr sebagai penafsiran dan bukan sebagai lafazh Al Qu'an. Bila

diserta wau maka memungkinkan selain puasa, sedangkan

berdasarkan khabar-khabar dari para atrli hadits dan para perawi

batras4 bahwa ash-shaum adalatr ash-shamt (diam/ tidak berbicara),

karena ash-shaum artinya imsaak (menahan), sementara ash-shamt

adalah imsaak al kalam (menatran bicara).

Suatu pendapat menyatakan, "Yaitu puasa yang telah dikenal.

Mereka memang diharuskan diam (tidak berbicara) pada hari

berpuasq kecuali berupa isyarat." Berdasarkan pengertian ini maka

tidak berlaku qira'atrnya Anas tiir:a1, karena adanya waz. Sebab diam

saat berpuasa sudah merupakan kewajiban karena rradza4

sebagaimana orang yang bemadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah,

maka itu berlaku trntuk ihram haji atau umratr. Jadi makna ayat ini:

batrwa Allah Ta'ala memerintahkannya melalui lisan Jibril AS -atau

anaknya, berdasarkan perbedaan pendapat tadi- agar tidak berbicara

kepada manusia, dan menyerahkan kepada anaknya mengenai hal itu,

agar ia terlepas dari rasa malu, dan agar tampak buktinya sehingga

menjadi alasannya. Konteks ayat menunjukkan batrwa dibolehkan

bagrnya untuk mengucapkan perkataan yang disebutkan di dalam ayat

iA lyaU,rrr (| *i\ tti A\*Sesungguhnya aht telah bernadzar

berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah"]. Demikian pendapat

Jumhur.

Segolongan atrli ilmu mengatakan, *Makna ,t? di sini adalatr

dengan isyarat, bukan dengan perkataan."

Az-7-arrnkhsyari mengatakan, "Ayat ini juga menunjukkan

bahwa mendiamkan orang yang bodoh (tidak menjawabnya) adalah

penafsiran.
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wajib. Adalatr termasuk orang yang paling dungu adalatr orang yang

tidak menemukan orang yang menjawabnya."s2l

Ketiga: Orang yang telatr bernadzar untuk berbicara kepada

seorang manusia pun, maka bisa dikatakan: bahwa itu adalah untuk

mendekatkan diri ftepada Allah), maka ia wajib memenuhi nadzar itu.

Bisa juga dikatakan: Itu tidak dibolehkan dalam syari'at kita, karena

hal itu berarti mempersempit diri sendiri dan menyiksa diri sendiri, ini
seperti halnya bernadzar unttrk berdiri di bawatr teriknya matahari dan

serupanya. Berdasarkan ini, maka nadzar diam (tidak berbicara) itu
terjadi pada syari'at itu, bukan pada syari'at kita. Mengenai hal ini
sudah dipaparkan. Batrkan Ibnu Mas'ud pernatr memerintatrkan orang

yang bemadzar tidak berbicara agar berbicara. Inilah yang shahih

berdasarkan hadits Abu Israil yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari

Ibnu Abbas."' Ibn, 7-aid dan As-Suddi mengatakan, "Ketentuan
puasa bagi mereka adalatr menahan diri dari makan dan berbicara."

Menurut saya (AI Qurthubi): Di antara ketentuan syari'at

kita dalam berpuasa adalah menahan diri dari berbicara buruk. Nabi

SAW bersabda,

'rf dkG 3;r

s2r Lih. Al Kasysyafkarya Az-Zantakhsyari Ql4Og).
"'Al Hadits, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Al Bukhari, dari Ibnu

Abbas, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan wejangan, tiba-
tiba ada seorang laki-laki yang tengah berdiri, maka beliau menanyakan tentang
orang tersebut, mereka pun menjawab, '@ia itu) Abu Israil, ia telah bernadzar untuk
berdiri, tidak duduk, tidak berteduh (dari sinar matahari), tidak berbicara dan untuk
berpuasa.' Maka Nabi SAW bersabd\'Surahlah ia agar berbicara, berteduh, duduk
dan melanjutkan puasanya.'Silakan merujuk Shahih Al Bukhari, kitab Sumpatr dan
Nadzar, (4/159,160). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud pada pembahasan
tentang Sumpah, Ibnu Majah pada pembahasan tentang Kaffara! Malik pada
pembahasan tentang Nadzar, dan Ahmad dalam Al Musnad (4/168).

ly',W-r)'sL x*.*iLl ors r:,1



lz z.z
4^rl-:,

*Apabila seseorang kalian sedong berpuasa, maka janganlah

ia berlrata jorok dan berbuat bodoh. Bila ada seseorang yang

mengajahya berkclahi atau mencelanya, mqka hendaHah ia

mengatakan,' Afu s e dan g b erpuas a' ."523

Beliau juga bersabda,

7*'ol e"*e y.'"-!t :, F t ttlt ,:; L* t';
.i.r?j'ittu

"Barangsiapa yang tidak meninggallran perkataan palsu dan

pengamalannya, rnaka Allah tidak membutuhkan amalnya

meninggalkan malcan dan minum (puasanya)."52a

Fiman Allah:

@ t5 ( :" * rn';#AGii; til;, .t.i6
@ q, 43 tkli,rfi ti i,rc tF Ai-

"Maka Maryam membowo onak itu kepada kaumnyo dengan

men gg endongny o. Ka umnya ber katar' Hai Mary am,

sesungguhnya kamu teloh melakukan sesuatu yang amat

mungkar. Hai soudoro perempaan Harun, ayahmu sekali-kali

523 Diriwayatkan oleh Al Bulfiari pada pembahasan tentang Puasa, bab:
Keutamaan Puasa" Muslim pada pembahasan tentang Puasq bab: Keutamaar Puasa,

Abu Daud dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Puasa, Malik pada pembatrasan

tentang Puasa, bab: Himpunan Puasa, dan Ahmad dalam Al Musnad QD45).5a Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr dan
Ahmad dari Abu Hurairah. Lrh. AI Jami'Ash-Shaghir (21187).
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bukanlah seorung yang jdtd dan ibamu sekali-kali bakanlah

seorong pezina'."

(Qs. Maryam [19]: 27-28)

Firman Allah swf, fr-; Lilj, .*, i6 *Maka Maryam

membnva anak itu kcpado kaumnya dengan menggendongnya."

Diriwayatkan, batrwa setelah Maryarn merasa tenang karena melihat

bukti-bukti itu dan mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan

menampakkan udzurnya, ia membawa anaknya dengan

menggendongnya dari tempat terpencil yang ia menyisihkan diri di

sana.525

Ibnu Abbas mengatakan, "Maryam keluar dari lingkungan

mereka ketika terbitnya matahari, lalu kembali lagi kepada mereka

siang harinya dengan membawa seorang bayi yang digendongnya.

Jadi kehamilan dan kelahiran itu hanya di saat siang hari."

Al Kalbi mengatakan, "Maryam melahirkan sementara

kaumnya tidak men Lalu ia tinggal selama empat puluh

hari masa nifas, kemudian ia datang kepada kaumnya dengan

menggendong anaknya. Tatkala kaumnya melihatnya membawa bayi,

mereka sedih, karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di

rumah orang-orang shalitu mereka pun mengingkari dan berkata, ii
(-j q g1 'sesungguhrya kamu telah melakukan sesuatu yang

amat mungkar' yakni kamu telah melakukan perkara besar, yaitu

membawa anak hasil zirra.".

Mujatrid mengatakan, *(3-S adalah 'azhiiman (besar)."s26 Sa'id

52t Lih. Al Muhartar Al Wajiz(llD6).
526 Atsar dari Mujatrid yang terrdapat dalam Ath-Thabari, (16/58), Ma'ani karya

An-Nuhas (41326) danTafsir Al Mawsdi Q1524).

Tafsir A[ Qurthubi



bin Mas,adatr mengatakan, "Yakni mengada-adu1$21 Dikatakan

faraitu dan afraitu, artinya sama.528 Anak hasil zina disebut asy'syai'

almufi araa,AllahTa'alaberfirman,<*5i'+tA:,L;'X-tfi+,$lr$
*Tidak alran berbuat dusta yang merelra ada'adakan antara tangan

dan lraki merel(a." (Qs. Al Mumtahanatr [60]: l2), yakni tentang anak

yang dikaitkan kepada suami padatral bukan darinya. Dikatakan

futaonyafrii alfira"artinya fulan mengerjakan perbuatan yang besar.

Abu Ubaidatr52e mengatakan, *Al Fira' adalatr keanehan yang

jarang." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Akhfasy, ia juga

mengatakan , "Fari14/an artitya 'ajiiban (aneh)."530 Al Faryt adalah al

qath'u (putus), seolatr-olatr merupakan sesuatu yang diluar kebiasaan,

atau memutus perkataan karena aneh lagi jarang.

Quthnrb mengatakan, *Al Faraa adalah perbuatan yang baru

kamu lakukan. Yaitu kamu melakukan hal banr yang diada-adakan

yang belum pernah kamu lakukan sbbelumnya."

Abu Haiwatr membacanya: q;, b,"'dengan suhtn pada ra"

As-Suddi dan Watrb bin Munabbih mengatakan, "Ketika Maryam

membawa anaknya kepada kaumnya dengan menggendongnya, Bani

Israil mendengar hal itu, maka kaum laki-laki dan kaum perempuan

mereka pun berkumpul. Lalu seorang wanita menjuhukan tangannya

wrtuk memukul Maryam, maka Allah menahan setengatrnya, lalu ia

jugahamil.

527 Atsar dari Sa'id bin Mas'adah yang disebutkan oleh An-Nuhas (41326).
szt 1ri perkataan An-Nuhas padi referensi sebelumnya. Ibnu Athiyah (11126),

mengatakan, "Al Fariy adalah yang besar lagi kesohor. Demikian yang dikatakan

oleh-Mujatrid dan As-Suddi. Dan biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang

keburukan. Ini berasal dui al firyah.' Lth. Al'Lisan (enti: faraa)'
5'e Lih. Maiaz Al Qur'an Ql7).
"o Lih. Tafsir Al Matvardi (21524).
tl qi*.ih ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz

(1126) dan Abu Ha1ryan dalamAl Bahr (61186).
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Sementara yang lainnya mengatakan, 'Tidak ada yang kuduga

kecuali ia telatr berzina.' Lalu Allatr menjadikannya bisu. Maka orang-

orang melindungi Maryam agax mereka tidak memukulnya atau

mengatakan perkataan yang menyakitinya, lalu mereka pun berkata

lembut dan santun kepada Maryam, mereka berkata, * -6 11;4
(-)q'Hai Maryam, sesungguhnya lcamu telah melalatkan sesuatu

yang amat mungkar'." Yakni perkara yang besar. Ar-Rajiz berkata,

-, . , .t) t t .t ) t IV-r* l:_2-L. V-l* 6;;x;4ru1
(-lt:|ui ,S ''s

"setiap tahun ia memberiht makan htrma burulc,

berkutu, berulat dan kcras membatu.

Sungguh kau telah membesar-besarkan tentangnya."s32

Firman Allah SwT, {uF CiV "Hai saudara perempucm

Harun" Orang-orang berbeda pendapat mengenai makna saudara ini

dan siapa Hanrn dimaksud? Suatu pendapat menyatakan: bahwa itu

adalatr Harun saudaranya Musa. Maksudnya adalah wanita yang kami

duga seperti Hanur dalam hal ibadah tapi melakukan hal semacam ini.

Pendapat lain menyatakan: Berdasarkan ini, maka Maryam

adalatr keturunan Harun saudaranya Musa, karena itulatr dinisbatkan

kepadanya dengan sebutan saudara, karena ia termasuk keturunannya.

lni sebagaimana dikatakan kepada orang Tamim: "Wahai saudara

Tamim" dan dikatakan kepada orang Arab: "Wahai saudara Atab."

Pendapat lain menyatakan: Ia mempunyai saudara laki-laki

"2 Sindiran ini diucapkan oleh Zararah bin Dahr kepada Al 'Amiriyah,
sebagaimana yang terdapat dalam Al-Lisan (entri: ftaa).Bagian akhimya terdapat

dalam As h- S hihh ah (6 D454\.
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sebapak yang bemama Harun, karena nama ini banyak terdapat di

kalangan Bani Israil, karena mereka suka (mengharap keberkatran)

dengan rurma Harun saudaranya Musa, yang mana Harun merupakan

suri teladan di kalangan Bani Israil. Demikian yang dikatakan oleh Al
Kalbi.

Pendapat lain menyatakan: Harun ini adalah seorang laki-laki

shalih pada masa itu. Saat kematiannya jenazatrnya diikuti empat

puluh ribu orang yang kesemuanya bernama Harun.

Qatadatr mengatakan, "Saat itu di kalangan Bani Israil ada

seorang atrli ibadatr yang senantiasa mengkhususkan diri kepada Allatr

'Azza wa Jalla, ia bernama Harun. Maka mereka menisbatkan

Maryam sebagai saudaranya, yaitu berdasarkan cara beribadahnya

dulu, karena Maryarn merupakan wakaf di tempat ibadatr. Yakni:

Wahai wanita yang shalih, sunggutr kau tidak pantas melakukan itu."

Ka'b Al Ahbar mengatakan dengan dihadiri oleh Aisyatr

Ummul Mukminin RA, "Sesungguhnya Maryarn bukanlah saudara

perempuan Harun yang saudaranya Musa." Lalu Aisyatr berkata

kepadanya, "Kau dusta." Ka'b berkata lagi, "Wahai Amirul

Mtrkminin, bila Rasulullatr SAW mengatakannya, maka beliau lebih

benar dan lebih mengetatrui. Tapi jika tidak, maka seswrgguhnya aku

dapati jarak masa antara keduanya adalatr enam ratus tahun." Maka

Aisyatr pun terdiam.s33

Disebutkan di dalam Shahih Muslim, dari Al Mughirah bin

Syu'bah, ia menuturkan, "Ketika aku datang ke Nejran, mereka

bertanya kepadaku, mereka berkata, 'Sesungguhnya kalian

t" Lih. Pendapat-pendapat tentang makna saudara dan tentang siapa Harun
dimaksud dalam Jami' Al Bryan (16/58), 59, Ma'ani karya An-Nuhas (4/327),

Tafsir Al Mawardi Q1524), Tafsir Ibnu Athiyah (ll27\, Tafsir Ibnu Katsn (5/221),

Tafsir Al Fakkhnrnazi Qln0q dan Fath Al Qadir Qla6\.
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membacany a: i, iS dV- (Hai saudma perempuctn Harun),padahal

[masa] Musa sebelum Isa adalatr sekian dan sekian.' Ketika aku

menghadap Rasulullatr SAW, aku menanyakan hal itu kepada beliau,

maka beliau pun menjawab,

'#|idilveq\tkGs &l
'Sesungguhnya mereka itu biasa menyebut-nyebut nama para

nabi dan orang-orang shalih sebelum mereka'."534

Pada sebagian jalur periwayatannya di selain Ash-Shahih

disebutkan: Batrwa orang-orang Nashrani berkata kepadanya,

"Sesungguhnya satrabatnu itu menyatakan bahwa Maryarn adalah

saudara perempuan Hanrn. Padahal jarak masa antara keduanya

adalah enam ratus tahun?" Al Mughiratr menceritakan, "Aku tidak

talru apa yang harus kukatakan .." lalu dikemukakan haditsnya.s3s

Maknanya: Batrwa itu adalatr rurma yang sama dengan suatu nama.

Dari sini juga dapat disimpulkan tentang bolehnya memberi nama

dengan rurma-nama para nabi. Wallaahu a'lam.

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits shahih menunjt*kan,

batrwa jarak antara Musa dan Isa serta Harun terdapat beberapa masa.

Az-Zamak'hsyari mengatakan, *Jarak antara keduanya dan Harun

adalah seribu tahun atau lebih."536 Maka tidak dapat dibayangkan

bahwa Maryarn adalatr saudara perempum Musa dan Harun. Bila

534 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembatrasan tentang Adab, bab: Berjulukan
Abu Al Qasim dan Penjelasan Tentang Nama-Nama yang Dianjurkan (3/1685).
Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin I&is,
At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan shahih ghuib, kami tidak mengetahuinya kecuali
dari hadits Ibnu ldris." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani,
Ibnu Hibban dan yang lainnya. Lih. nur, Al Ma'mi(51174).

535 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' At Bayan (16159), As-Suyuthi
dalam Ad-Dun Al Mantsur, dm lbnu Katsir dalam Taftirnya (3/l l9).

536 Lih. At Kasysyaf Qt4lO).
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benar, maka sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suddi, yaitu karena

Maryarn berasal dari keturunannya. Ini sebagaimana anda mengatakan

kepada seseorang berdasarkan kabilatrnya: wahai saudara fulan. Ini

seperti sabda Nabi SAW:

l\'i o\f'# 'o\l 
i '$L t;f ol.

"sesungguhnya saudara Shuda's31 telah mengumandangkan

adzan, dan barangsiapa mengutnandangkan adzan, maka

diatah yang mengurnandangkan iqamah."s38 Inilah pendapat

yang pertama.

Ibnu Athiyah53e menyatakan: Segolongan orang menyatakan:

Sebenarnya pada masa itu ada seorang laki-laki jahat yang bemama

Hartrn, lalu dinisbatkan kepadanya karena alasan aib dan celaan.

Demikian yang disebutkan oleh Ath-Thabarisao namun tidak

disebutkan siapa yang mengatakannya.

Menurut saya (AI Qurthubi): Diceritakan oleh Al Ghaznawi

dari Sa'id bin Jubair: Bahwa ia (Harun dimaksud) adalah seorang

fasik yang menjadi acuan keburukan, sehingga Maryarn dinisbatkan

kepadanya." Makna ungkapan ayat ini: Ayatr dan ibumu bukanlah

pelaku perbuatan ini, bagaimana bisa engkau melakukannya? Ini

merupakari ungkapan sindiran yang berfungsi sebagai pernyataan

tegas. Menurut kita (dalam syari'at kita), hal ini (tuduhan ini)

mengharuskan hadd, sebagaimana yang insya Allah nanti akan

53? Saudara Shuda' artinya yang berasal dari kabilatr Shuda', orang itu telah

berbai'at kepada Nabi SAW dan ikut dalam penaklukan Mesir, beliau menyebutnya

saudara karena ia dari kalangan mereka.
538 Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab:

Seseorang Beiadzan, sementara yang Lain Beriqamah (l/140), nomor 514.

Diriwayatkan juga oleh yang lainnya.
5'e Lih. Al Muharrr Al waiiz(ll27).
tno Lih. Jami' Al Bayan (16/59).



dipaparkan dalam surah An-Nuur. Pendapat terakhir ini tertolak oleh

hadrts shahih, yaitu nash yang jelas, sehingga tidak ada pendapat

orang lain yang boleh menyertainya dan tidak pula menodainya.

Umar bin Laja' At-Taimi membacanya: ti 3:)t !6.1 og 6.541

X'irman Allah:

oLiG,@ q, 6i c 3G & cS ij6''Ay;6a
6114$ us;'@q ,#rrt;f -,y\;;,ii;

,i:'yt rfj. j@ g Ui u ;;4)G 2i3i\,{-i5,3; 2-
r-A ib L 43 ite ;$5@ ri' 66 4i1_ p,

"Moko Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata,

'Bagaimana kami akan berbicora dengan anak kecil yang
masih di dalam ayunan?' Berkata Isar'Sesungguhnya aku ini

hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab Qnjil) dan Dia
menjadikon aku seorang Nabi, dan Dia menjadikan aku

seorang yang diberkoti di mana saja aku berada, dan Dio
memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan

(menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada

ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong

lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku,

pada hori aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada

54r 
Qira'ah ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam Tafsinya QlD09) dan

dinisbatkan kepada Uinar bin Raja' At-Tamimi.

,1. 2 zj.. -..
!3C.+tP_l
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hari oku dibangkitkan hidup kemboli'.D
(Qs. Maryam [19]: 29-33)

Mengenai ayat-ayat ini dibatras lima masalatr:

Pertama:Firman Allah SwT, 3G#3 ,;S ij6''Ay;Ge
V #ii g *Ua*a Maryam menunjuk kepada analotya. mereka

berlrata,'Bagaimana kami alcon berbicara dengan anak kecil yang

masih di dalam aytnan?'." Maryam AS menjalankan apa yang

diperintatrkan kepadanya, yaitu tidak berbicara. Ayat ini tidak

menunjukkan batrwa ia mengatakan, (;i ;iL LJi AL
"Sesungguhnya aht telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan yang

Maha pemurah" (Qs.Maryam [9]: 26),tapi menyebutkan batrwa ia

menunjuk. Maka ini menguatkan pendapat orang yang menyatakan

bahwa perintah: dJ fUtuf.anlah) maksudnya adalatr berisyarat.

Diriwayatkan batrwa ketika mereka ditunjukkan kepada anak

tersebut, mereka berkata, "Peremehannya terhadap kita lebih besar

bagi kita daripada zinarrya." Kemudian mereka berkata kepadanya

dengan bentuk ungkapan pengakuan (yakni memahami maksudnya,

yaitu agar ditanyakan kepada si anak), q; $ii ,t 3( J '{f ,K
"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di

dalam aytnan?" t<aa 3(ai sini bukan bermaksud untuk yang telah

lalu, karena setiap orang pasti pernatr berada di dalam buaian ketika

masih bayi, jadi ini bermakna sekarang.

Abu Ubaidahs42 mengatakan, bahwa 3(ai sini tidak berarti

apa-apa, seperti halnya ungkapan:

t2 Lih. Majaz At Qtr'an(2/7).



ir; trlrs uitr*,
"Dan para tetangga kami yang baik-baik."sai

Pendapat lain menyatakan, batrwa itu bermakna ada

terjadi, seperti firman-Nya, ,t# i 6( 4t *Dan jika (orang yang

berhutang itu) dalam kcsukaran." (Qs. Al Baqaratr l2l: 280),

penj elasannya telah dikemtrkakan.

Al Anbari mengatakan, "Ini tidak boleh dianggap sebagai

tambatran, karena kata ({ pada posisi nashab, dan juga tidak bisa

dianggap sebagai baru terjadi, karena bila dianggap baru terjadi, maka

khabar ini tidak diperlukan, maka ini seperti ungkapan anda: knana al
harr, wa talaafii bih (iatsedang p&6, dan itu cukup bagimu).s44

Yang benar, bahwa ;1 Uerrratcna penimpal, sedangkan .!(
bermakna .1k, sehingga perkiraannya menjadi: man yahtn fil mahdi

faluifa nukallimuh (anak kecil yang masih di dalam ayunan,

bagaimana kami akan berbicara dengannya?)s4s Ini seperti ungkapan:

lraifa u'thii man kaatu laa yaqbalu al 'athiyyah (bagaimana aku

memberi kepada orang yang tidak rnau menerima pemberian?), yakni

man yahtn laa yaqbaL Kata yang bersifat maadhi (yang telatr lalu)

kadang diungkapkan dengan makna mustaqbal (yang akan datang)

dalam berrtuk redaksi penimpal, seperti firman Allah Ta'ala: l(tl!

543 Ini kelanjutan bait syair yang diucapkan oleh Al FarazAaq, yaitu
PermulaannYa: 

ri *r'oi; ri1..;git

"Bagaimwrc bila aht melewati runah suatu koum."
Lth. Ad-Diwan, 835. Bait syair ini dijadikan bukti penguat oleh Ibnu Malik

dalam Syarfu Al Kafiyah (ll4l2), SYoh Ibni 'Aqil, nomor 69 dan Sibawaih dalarn Al
Kitab,(u189).

1 rm. Fath At Qadir (31470).
545 Ini pendapat Az-Zuyaj dan Al Farra' sebagaimana yang dikemukakan dalam

Al Muharrar Al Wajiz (l ll28) daa AI BalT Al Muhith (61187). tni merupakan
pendapat yang paling bagus.

LTafsir 
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ji!'!iQt?q6/+# Afi 4$ 6('J?'M oL-,sii "Maha suci

(Allah) Yang jitra Dia menghendaki, niscaya diiadikan-Nya bagimu

yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang

mengalir sungai-sungai di bawahnya." (Qs. Al Furqaan [25]: 10),

yakni: in yasya' yaj'al. Anda juga bisa mengatakal: man laana ilayya

minhu ihsaan lcaana ilaihi minni mitslahu (siapa yang berbuat baik

kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepadanya), yakni man yahtn

minun ilayya ihsaan yahtn ilaihi minni mitslahu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: Bagaimana kami berbicara dengan

anak yang kondisinya sedang tidur dalam buaian karena masih

kecil?5a6 Tatkala Isa AS mendengar perkataan merekA, ia pun berkata

kepada mereka dari tempat buaiannya, ;;l1i 4y"stturgguhnya aht

ini homba Allah."

Kedua: Lalu dikatakan: Saat itu Isa AS sedang menyusu,

tatkala mendengar perkataan mereka, ia meninggalkan penyusuannya,

lalu menoleh kepada mereka dengan wajatrnya dan bertelekan dengan

tangan kirinya, lalu menunjgk kepada mereka dengan telunjuk

kanannya d* i( '^i Oy i6 "aer*nta Isa, 'sesungguhnya aht ini

hamba Allah'.- Jadi yang pertama kali diucapkannya adalah

pengakuan tentang kehambaannya terhadap Allah Ta'ala dan

Rububiyatr-Nya. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang

setelahnya yang berlebihan mengenai dirinya. Yang dimaksud dengan

Al Kitab di sini adalah Injil.

Suatu pendapat menyebutkan: Batrwa pada saat itu Allatr

mendatangkan Al Kitab kepadanya, memahaminya dan mengajarinya,

dan diberikan pula kepadanya kenabian, sebagaimana mengajarkan

semua nulma kepada Adam, ia juga berpuasa dan shalat. Pendapat ini

5a6 Ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam Tafsirnya (211209) dan Al Mawardi dalam

An-Nulrat wa All 'Uytn (51525\.

a?:,)



sangat lemahsaT berdasarkan apa yarrg akan kami paparkan pada

masalatr setelatr ini.

Pendapat lain menyatakan: Yakni telatr ditetapkan bagiku

untuk diberi Al Kitab dan kenabian sejak azal. Walaupun Al Kitab itu

tidak turun saat itu. Pendapat ini lebih benar. ?C ;;{J "Dan Dia

menjadilran aht seorang yang diberkati", yakni diberkati, bermanfaat

bagi agama, mengajak kepada agama dan mengajarkannya.

At-Tustari mengatakan, "(Yakni) dan menjadikanku sebagai

orang yang memerintatrkan kebajikan, mencegah kemungkaran,saE

menunjt*kan yang sesat, menolong yang teraniaya dan membantu

yang menderita." z.;Cl$ $,5U &i$i "Dan Dia memerintahlmn

lrepadafu (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zalcaf' yakni agar

aku menunaikan keduanya tatkala aku sudatr mencapai wia mukallaf

dan menetapkanku agar menunaikannya. Demikian berdasarkan

pendapat terakhir yang benar.

g U! V "Selama aht hidup" pada posisi nashab sebagai

zharf, yakni selama hidupku masih terus berlanj !t. O))b', ('3.r "Do,
berbaldi kepada ibuhf Ibnu Abbas mengatakan, "Ketika Isa

mengatakan, O)5, H <*" berbaldi lcepada ibuhl dan tidak

mengatakan, 'kepada kedua orang tuaku', maka diketatrui bahwa ia

dari Allah Ta'ala.u 6t ,{4- li "Oon Dia tidak menjadilcan aht

seorang yang sombong!' yang merasa besar dan sombong sehingga

membwruh dan memukul dalam keadaan marah.

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya: yang

menyombongkan diri yang sama sekali tidak mengakui hak orang lain.

'n'Ibnu Athiyah juga menilainya lemah dalam Al Muharrar Al Wajiz (l ll29) dan
menyatakan tidak adanya pengetahuan orang yang mengatakan pendapat ini.

5at Disebutkan oleh Al Mawardi dalam At-Tafsir Q1525) dan tidak disandarkan

kepada seorang pun.
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(":" *Lagi celapa" yakni luput dari kebaikan. Ibnu Abbas

mengatakan, bahwa maknanya adalah kesulitan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah maksiat

terhadap Tuhannya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya: Dia tidak

menjadikanku sebagai orang yang meninggalkan perintah-Nya

sehingga aku sengsila sebagaimana sengsaranya iblis karena

meninggalkan perintah-Nya.

Ketiga: Malik bin Anas rahimahullah mengatakan tentang ayat

ini: Ini yang paling berat terhadap para ahli qadar (Qadariyah). Isa AS

mengabarkan tentang apa yang telatr ditetapkan mengenai perkaranya

dan apa yang akan terjadi hingga ia meninggal. Telah diriwayatkan

dalam kisah-kisatr mengenai ayat ini dari Ibnu Zaid dan lainnya:

Bahwa ketika mereka mendengar perkataan Isa, mereka tercengang

dan berkata, "Ini sungguh perkara yang agung."

Diriwayatkan juga: Bahwa Isa AS berbicara dengan ayat ini

pada masa bayi, kemudian kembali kepada kondisi kanak-kanak, dan

menjalani kebiasaan manusia lainnya hingga mencapai usia anak-anak'

Jadi perkataannya (di masa bayi itu) adalah sebagai pembersihan cita

ibunya" bukan karena ia sudatr berakal pada saat itu. Ini sebagaimana

Allah Ta'ala membuat bicara anggota tubuh pada hari kiamat. Tidak

ada riwayat yang menyebutkan bahwa Isa terus dapat berbicara (di

masa bayinya), dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia

melalekan shalat padahal usianya bartr sehari atau satu bulan.

Seandainya terus berlanjut ia bisa bicara, bertasbih, menasihati

dan shalat semenjak dilahirkan, tentu hal ini tidak akan luput dari

periwayatan. Ini sebagai bukti rusaknya pendapat yang pertarna dan

jelasnya ketidak tatruan orang yang mengatakan pendapat itu. Ini juga



dibuktikan, batrwa bila ia mampu terus berbicara ketika masih dalam

buaian (yakni kemampuannya tidak berhenti), tentu akan bertolak

belakang dengan kaum Yatrudi dan Nashrani. Buktinya: Semua

golongan sepakat bahwa Maryam tidak dihukum, dan adalatr benar

batrwa Maryarn terbebas dari tuduhan zina dengan perkataan Isa pada

saat masih dalam buaian.

Ayat ini juga menujtrkkan, bahwa shalat, zakat dan berbakti

kepada ibu-bapak adalatr diwajibkan pada umat-umat yang lalu dan

generasi-generasi yang lampau, yaitu sebagai hukum yang telah

ditetapkan sejak dulu, dan perkara ini tidak dihapus dalam syari'at

mana pun. Isa AS sendiri addah orang yang sangat rendah hati,

memakan tanaman, mengenakan baju yang terbuat dari bulu, duduk di

atas tanah, tidur di mana saja ketika malam hari, dan beliau SAW

tidak mempunyai tempat tinggal.

Keempat: Isyarat sarna dengan perkataan, karena dapat

mematramkan dan difatrami. Bagaimana tidak, karena Allah Ta'ala

telalr menceritakan tentang Maryarn dengan firman-Ny u, AL {tGG
"Malra Maryam menunjuk kepada anal*tya" dan itu maksud dan

tujuannya dapat difahami oleh kaumny4 maka mereka pun berkat4

'63 ,;S"Bagaimana panni alcan berbicara" mengenai hal ini telah

dipaparkan secara gamlang dalam surah Aali 'Imraan.sae

Kelima: Ulama Kufah mengatakan, bahwa tidak dibenarkan

tuduhan zinayangdilontarkan oleh orang bisu dan tidak pula li'atmya.

Sepeni itu juga yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dan begitu pula

pendapat Al Auza'i, Ahmad dan Ishak.

Adapun tuduhan zrna yang benar menurut mereka adalah

pernyataan terjadinya perzinaan secara jelas, bukan dengan maknanya,

54e Lih. Penafsiran ayat4l dari surah Aali 'Imraan.
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dan hal ini tentu tidak dapat dilontarkan oleh orang bisu dan tidak

dapat dianggap sebagai darurat, maka dengan begitu tidak dianggap

menuduh. Lagi pula isyarat zina tidak dapat dibedakan antara

persetubuhan yang halal dengan yang syubhat.

Mereka juga mengatakan, "Menurut kami, bahwa li'an adalatr

beberapa kesaksian, sedangkan kesaksian orang bisu disepakati tidak

diterima."

bnu Al Qishar mengatakan, "Perkataan mereka, bahwa

tuduhan zina tidak dibenarkan kecuali dengan pernyataan jelas, adalah

batil berdasarkan semua bahasa selain batrasa Arab. Demkian juga

isyaratnya orang bisu. Apa yang mereka sebutkan tentang ijma

mengenai tidak diterima kesaksian orang bisu, maka itu adalah keliru,

karena Malik telatr menyatakan batrwa kesaksiannya dapat diterima

bila isyaratnya bisa difahami, dan itu kedudukannya sama dengan

lafaztr kesaksian.

Adapun tentang orang yang mampu berbicara (mengucapkan),

maka kesaksiannya tidak dapat diterima kecuali dengan perkataan."

Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Orang-orang yang menyelisihi

itu mengesatrkan talak, jual beli dan hukum-hukum lainnya yang

dilalnrkan oleh orang bisu, maka semestinya tuduhan zina juga seperti

itu."

Al Muhlib mengatakan, "Adakalanya isyarat lebih kuat

daripada perkataan pada sebuatr masalah fikih, seperti sabda beliau

SAW:

,;tis bu66,-i.
*(Masa) aht diutus dan (terjadinya) hari kiamat adalah seperti

I Surah ltaryam )



ini."S'o Kita bisa mengetatrui dekatnya jarak antara keduanya dengan

kadar selebihnya jari tengatr dari jari telunjuk. Dalam penalaran

logika, batrwa pandangan mata lebih kuat daripada berita, ini

menwrjukkan batrwa adakalanya isyarat lebih kuat daripada perkataan

pada sebagian situasi.

"e 'f!35 "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan

lrepadalai', yakni semoga kesejatrteraan dari Allah Ta'ala

dilimpahkan kepadaku.

Az-h$jaj mengatakan, "Disebutkanny a kata as-s alam sebelum

alif-lam sebelum ini [ayat 15] adalah bagus, dan pada kedua kalinya

disebutkan dengan alif dan lamJ'Firman-Nyu, L-,lj i|-*Paaa nari

aht dilahirlcan" yakni di dunia.

Ada juga yang mengatakan: (Yakni) dari gangguan syetan,

sebagaimana yang telatr dipaparkan dalam suratr Aali 'Imraan."'. ii;
-ri "Pada hari aht meninggaP' yakni di dalam kubur. tS ii;
({"Don pada hari aht dibangHttran hidup lcembalf' yakni di akhirat.

Karena kondisinya ada tiga" yaitu: di dunia hidup, di dalam kubtr

mati, dan di akhirat dihidupkan kembali, maka kesejahteraan pada

semua kondisinya. Demikian makna perkataan Al Kalbi552,

"Kemudian kemampuan bicaranya berhenti ketika masih dalam

buaian hingga mencapai usia kanak-k*.1.::553

Qatadatr mengatakan, "Diceritakan kepada kami, batrwa Isa

550 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Penggugah Hati,
bab: Sabda Nabi SAW: (Masa) aht diutus dan (teriadinya) hari kiamat adalah
seperti inr, Muslim pada pembatrasan tentang Fiurah, bab: Dekatnya Hari Kiamat,
dan dicantumkan juga oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Al Kabir (2/859) dari
berbagai riwayat.

"'Lih. Penafsiran ayat37 dari surah Aali 'Imraan.
552 Lih. Tafsir Al Mavrdi Qt526).
553 Ini perkataan Ibnu Abbas sebagaimana pada referensi yang lalu.

tl.r)



AS dilihat oleh seorang wanita sedang menghidupkan orang-orang

yang telah mati, menyembuhkan yang buta dan berpenyakit lepra

dalam semua tanda-tandanya. Lalu wanita itu berkata,

'Keberuntunganlah bagi perut yang telatr mengandungmu dan

payudara yang telah menyusuimu.' Lalu Isa AS mengatakan

kepadanya, 'Keberuntunganlah bagi yang membaca Kitabullah Ta'ala

dan mengikuti apa yang terkandung di dalamnya serta

mengamalkannya."

Firman Allah:

Lft @'o;i;. y.c ti # 3;i; Ui *iui
'"K 3 :i 36-Gy 6 {;' isfi*g I, n'r;;. ;t 

^.iit| @ 3.{*L* \:i6'L:i;v,K; i;iiif @
'6 @ P ii # e v6'"-;$'s:-;' 6 [v i(Ai
- 

@ g * oiA i,,\Pi #"6 ;'ui; ;;Y b
r:l @'bfii-.l i5 tw,t'it i"', ei, iyyat ii ); ;S-r;:;$ywl;i;'iiL;'#

"ftuhh fsa putra Maryam, yang mengatakon perkataan yang

benar, yang mereka berbantah-bantah an tentang

kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha

Suci Dia Apabila Dio telah menetapkan sesuatu, mako Dia

hanya berkato kepadanyar' Jadilahr' maka iadilah ia.

Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka

@lt-,ry1



sembahlah Dia oleh komu sekalian. Ini adalah jalan yang
lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di
antara mereku Mako kecelakaanlah bagi otang-orang kaftr

podo waktu menyaksikan hari yang besar. Atangkah terangnyo
pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan

mereka pada hari mereka datang kepada KomL Tetopi orang-
orung yang zhalim pada hari ini (di dunia) berada dalam

kesesatan yang nyata Dan berilah mereka peringatan tentang
hari penyesalon, (yaitu) ketika segola perkara telah diputus.

Don rnereka dalam kelaloian dan mereka tidak (pula) beriman.
Sesungguhnya Komi mewarisi bumi dan semuo otong-orang

yang ada di atasnya, dan hanyo kepada Kamiloh mereka
dikembolikan."

(Qs. Maryam [19]: 34-40)

Firman Allah SwT,'& 5.i ,fu i-ttj *Itutah Isa putra
Maryam" yakni yang kami ceritakan itu adalah Isa putra Maryam,
maka dari itu yakinilah oleh kalian, jangan seperti yang dikatakan oleh
kaum yahudi, batrwa itu tidak benar, dan itu sebenarnya anaknya

Yusuf An-Najjar, dan jangan seperti yang dikatakan oleh kaum
Nashrani, bahwa dia itu adalatr Ttrhan atau anak Tuhan. {t 45
uYang mengatalan perkataan yang benar" Al Kisa'i mengatakan,

"A;fi 6j @ang mengatakan perkataan yang benar) adalatr na,at
pada kata ,&, yakni itu adalah Isa puta Maryam sebagai perkataan

yang benar. Disebutkan perkataan yang benar adalatr sebagaimana

disebut kalimatullah, daln al lnq iuadalah Allah ,Azza wa Jalla.,,

Abu Hatim mengatakan, "Maknanya: Dia itu adalah perkataan

yang benar." Pendapat lain menyatakan, bahwa perkiraannya:

r
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Ungkapan ini adalah perkataan yang benar.ssa Ibnu Abbas

mengatakan, "Maksudnya batrwa perkataan Isa AS adalah perkataan

yang benar, bukan yang batil." Disandangkannya al qaul kepada al

haq adalahsebagaimana firman-Nya: 6:i|j- tj'( ,s!,t OL-AJ 
'ni

"sebagai janji yang benar yang telah diianjikan kepada mereka." (Qs.

Al Abqaaf 146): 16), yakni al wa'd ash-shidq (ianji yang benar). Juga

sebagaimana firman-Ny at "E i;<ii il* "Dan sungguh kampung

affirirat itu lebih baik." (Qs. Al An'aam [6]: 32), yakni wa laa ad-

daar al aakhirah.

'Ashim dan Abdullah bin 'Amir membacany ", $it 45,ttt
dengan nashab sebagai hal $etetangan kondisi), yakni: aquulu

qaulan haqqan (aku mengatakan perkataan yang benar), 'arnilnya

bermakna kata penunj"k -ilj. Az-ba11aj mengatakan, "Itu adalah

mashdar, yakni: aquulu qaulan haqqan (aku mengatakan perkataan

yang benar), karena yang sebelumnya menunjukkan begitu."555

Pendapat lain menyatakan batrwa nashabnya itu karena pujian.

Pendapat lainnya menyatakan karena mempersilakan.

Abdullah membacanya: '6;,lt iii,tt'' sementara Al Hasan

membacanya'c'.jt llj, a"rrg* dhammah pada qaf' Demikian juga

dalam suratr Al An'aam: 'rit ii;i.ttt Al Qaul, al qaal dan al quul

artinya sam4 seperti halnya ar'rahb, ar-rahab dan ar'ruhb. ,Lti

55a pendapat-pendapat ini dikemukakan oleh An-Nuhas dalam I'rab Al Qur'an
(3/16), at Uiwarai dalam At-Tafsir (2t526) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir
(3t472).' 5t5 

eira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr dalam Tafsirnya (ll/30) dan Abu

Hayyan dalam At Balr (6/189). lni tennasuk qira'ah yang tujuh. Lrh. Al lqna'ti Al

Qira' at As-Sab' Q1472).

'56 Lih. I'rab Al W'ankarya An-Nuhas (3/16)'
557 

Qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/63), Ibnu Athiyah (ll/30) dan

Abu Ha1ryan (6/189), namlm Ath-Thabari menolalmya.

"t Qr. Al An'aam [6]: 73.
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(yang) termasuk na'at kata -fu. Adapun 'b;i:'- 4 "Mereko

berbontah-bantahan tentang kebenarannya" yak*ri mereka ragukan.

Yaitu: Itulah Isa putra Maryarn yang mereka berbantatr-bantahan

tentang perkataannya yang benar.

Ada juga pendapat yang menyatakan, batrwa 'b;:'- adalatr

berbeda pendapat. Abdtxrazzaq menuttrkan: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah mengenai firman Allah Ta'ala: &..Ai
'o;i':,- *, cii( #, 43 i, Ui (hulah Isa putra Maryam, yang

mengatalran perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan

tentang kebenarannya), ia berkata, "Bani Israil berkumpul, lalu

mengeluarkan empat orang dari mereka. Masing-masing kaum

mengeluarkan orang alimnya, lalu mereka berbantatr-bantahan

mengenai Isa tatkala ia diangkat. Salah seorang dari mereka berkat4

'Dia itu Allah yang turun ke bumi, lalu menghidupkan yang hidup dan

mematikan yang mati, kemudian naik ke langit.' Mereka itu golongan

Ya'qubiyah. Tiga golongan lainnya mengatakan, 'Kau dusta." Dua

orang dari mereka berkata kepada yang ketiga, 'Katakan pendapatmu

mengenainya.' la pun berkata, 'Dia itu putra Allah.' Mereka itu

golongan Nasthuriyah. Lalu dua orang tadi berkata, 'Kau dusta.'

Kemudian salah seorang dari dua orang terakhir berkata yang satunya,

'Katakan pendapatnu mengenainya.' la pun berkata, 'Dia itu adalah

yang ketiga dari yang tiga. Allah adalatr Tuhan, dia juga Tuhan, dan

ibunya juga Tuhan.' Mereka itu golongan Israiliyah para raja

Nashrani.

Orang keempat berkata, 'Kau dusta. Sebenamya dia itu hamba

Allah, utusan-Nya, roh dan kalimat yang ditiupkan kepadanya.'

Mereka itu golongan muslimwt. Lalu masing-masing orang dari

mereka mempunyai pengikut -sesuai dengan pendapatnya-, lalu

mereka saling membunuh, dan kemenangan pun di pihak kaum
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muslimin, itulah firman Allah Ta'ala: StjJU O-$ 4;t53
o9\ O +:d\ 'Dan membunuh orang'orang yang menyuruh

manusia berbuat adil.' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 21)."

Qatadah mengatakan, "Mereka itulatr yang dikatakan Allatr:

6.:y l;'fi 3i:6 (Matra berselisihlah golongan-golongan (vans

ada) di antara merefta), mereka berselisih mengenai itu sehingga

mereka menjadi beberapa golongan."sse Itulah makna firman-Nya:

oirt d"t ,.tiir Oang kalian berbantah'bantahan tentang

lnbenoriinyay560 dengan ra' bertitik dua di atas. Ini merupakan

qira'atrnya Abu Abdirratrman As-sulami dan yang lairurya.

Ibnu Abbas mengatakan, "Maryam pun pergi bersama anak

pamannya ke Mesir, dan dibawa serta pula putanya, lalu mereka

tinggal di sana selama dua belas tahun, hingga meninggalnya sang raja

yang mereka khawatirkan." Demikian yang disebutkan oleh Al

Mawardi.56l

Menurut saya (At Qurthubi): Dalam sejaratr Mesir saya

temukan kesesuaian dengan yang tersebut di dalam Injil. Yang

tampak, bahwa ketika Al Masih dilahirkan di Betlehem, saat itu

Herodas sebagai raj4 lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Yusuf

An-Najjar di dalam mimpinya dengan mengatakan, "Bangunlah

engkau, lalu ambillah anak itu dan ibunya, dan bawalatr pergi ke

Mesir. Tinggallah di sana sampai Aku berkata kepadamu. Karena

sesungguhnya Herodas akan mencari Isa untuk dibunuhnya'"

Maka ia pun bangun dari tidurnya, lalu ia melaksanakan

t$ Atsar dari Qatadatr yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/63), An-Nuhas

dalam Ma'annya (+tllt1, Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (5D25) dan As-Suyuthi

dalamAd-Darr (5D71).
5@ qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr (l l/30) dan Abu Hayyan (6/189).
56r Lih. An-Nukot wa Al' [Jyun Q1527\.
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perintatr Tuhannya. Ia pun mengambil Al Masih dan Maryam ibuny4

lalu pergi ke Mesir. Saat tiba di Mesir, ia singgal di sumur Al Balasan

yang berada di dataran tinggi Kairo, lalu ia mencuci pakaiannya di

sumur itu. Maka Al Batasan tidak muncul dan tidak tumbuh kecuali di

tanah tersebut. Dari situ pula dihasilkan lemak yang dicampur minyak

yang biasa digunakan oleh kaum Nashrani. Karena itulah satu botol

saja nilainya sangat tinggi bagi orang-orang Mesir. Dan muncul kesan

mendalam di benak para raja Nashrani, seperti Raja Qasthanthiniyah,

Raja Shaqliyah, Raja Habasyah, Raja Naubah, Raja Faranjah dan raja-

raja lainnya ketika mereka mendapat hadiah dari raja-raja Mesir yang

berupa hasil dari suatu tempat yang sangat tinggi sekali nilainya, dan

itu merupakan hadiah yang paling mereka sukai'

Dalam perjalanan itu, Al Masih sampai di kota Asymunin562

dan Qasqamt" y*g sekarang dikenal dengan sebutan Matraqah.sfl

Karena itulah kaum Nashrani mengagungkannya hingga sekarang, dan

selalu mengrrnjunginya pada hari raya paskah dari setiap tempat,

karena tempat itu merupakan tempat terakhir yang dicapainya dari

tanalr Mesir. Dari situ ia kembali lagi ke Syarn. Wallahu a'lam.

Firman Allah SWT, it'tt(Y "Tidak tayak bagi Allah" yakni

tidak patut dan tidak boleh, ii n'J"r-;\ "Mempunyai ana?'.s6s ,3.

562 Asymunin adalah kota lama yang merupakan pusat dari sebelas desa yang

berafiliasi kepada Maniya di dataran tinggi Mesir. Silakan merujuk catatan kaki
Mu'jamAl BuldanOmD.

t6' qasqam adalatr nama sebuah desa di pusat Manfaluth yang terletak di dataran

tinggi Mesir, kini disebut Al Qaushiyah.
5q Mahraqah adalah pusat Manfaluth, kini disebut Wilayah Matraqah.
5.t Susunan redaksi ini bermakna penafian, jadi segi maknanya bis_a sebagai

tesuran, yaitu seperti fi rman-Nya : i 6f:;- J rb\I A A; i; i-,fit,Fl1l1Y
il )-fi "TidaHah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab

Badwi yang berdiam di sekitw mereka, tidak turut merryertai Rasulullah

(berperang)." (Qs. At-Taubatr [9]: 120). Bisa juga menunjulJcan ketidak mampuan,
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adalah shilah redaksi kalimat ini, yakni: an yattaHtidza waladan

(menjadikan anak [mempunyai anak]). ,ri pada posisi rafa' sebagai

** L( yakni: maa kaana liltaah an yattakhidza waladan, artinya:

bukanlah dari sifat Allah untuk memiliki anak. Kemudian Allah

Ta'ala menyucikan dirinya dari perkataan mereka, Allah pun

berfinlan, i;i,i,"Maha Suci Dia" unhrk memiliki *uk. V\ # $L

iK;{'i 3;;-AV"Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia

hanya berlrata kcpadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia." Penjelasannya

telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah.

'KJ ,;, ii lry "sesungguhnya Attah adalah Tuhanht dan

Tuhanmu." Qura' Madinatr, Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya

Lf, d.og* fathah.s66 Sedangkan qrrra' Kufah membacanya: '05,

dengan lrasrah pada hamzah karena dianggap sebagai permulaan

kalimat. Ini ditunjtrkkan oleh qira'atrrya Ubay, lnt'tl .1;:# 'i,tu'
tanpa wau yarLg meng 'athf tan pada: ;l '.ri OL ilt' "Berkata Isa,

'Sesungguhnya aht ini ..."

Tentang qira'ah dengan fathah adalah beberapa pendapat: Al
Khalil dan Sibawaih berpendapat, bahwa maknanya: dan karena Allatr

seperti firman-Nya: GG"W f :K AtU( "Yong kamu sekali-kali tidak

mampu menumbuhkan pohon-pohonnya." (Qs. An-Naml l27l: 60) dan bisa juga

bermakna penyucian seperti ayat ini. Maksudnya adalah penyucian Allah SWT dari

memiliki anak. Bila anda mengatakan: maa isytaraitu farasan (aku tidak membeli

seekor kuda), maka maknanya bisa jadi: batrwa anda tidak membeli apa-apa.
Bisa juga bermakna: anda membeli beberapa ekor kuda. Bila anda mengatakan:

maa isytaraitu farasain (aku tidak membeli dua ekor kuda), maka ada tiga
kemungkinan makna, yaitu: bahwa anda tidak membeli sama sekali, bisa juga: anda
hanya membeli satu ekor, dan bisa juga: anda membeli lebih dari dua ekor. Bila
anda mengatakdn: maa isytaraitu min faras (aku tidak membeli kuda), maka
mal,cranya: batrwa anda tidak membeli jenis ini (yakni tidak membeli kuda).

see qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabxi (16/64\, Ibnu Athiyah (ll/30) dan
Abu Hayyan (6/189). Ini termasuk qir'ah mutawatir. Lih. Taqrib An-N*ytr, hal. 140.

557 qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/64), Ibnu Athiyah (ll/30) dan
Abu Halyan (6/189).
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adalah Tuhanku dan Tuhanmu, demikian juga firman-Ny", 'rrtfii\3
jy"Do, sesungguhnya masjid-masjid itu kcpmyaan Allah.- (Qs. Al

tinrr l72l: l8). Maka menurut mereka berdua558 bahwa Lf pada posisi

nashab.

Sementara Al Farra' membolehkan pada posisi khafadh karena

pembuang an lam. Dan boleh juga pada posisi khafadh dengan makna:

wa aushaani bish shalaati waz zalaati maa dumtu hoyyan, wa bi

annallaaha rabbi wa rabbulatm (Dan Dia memerintatrkan kepadaku

[mendirikan] shalat dan [mentrnaikan] z.akat selama aku hidup, dan

batrwa Allah adalatr Tuhanku dan Tuhanmu).56e

Al Kisa'i membolehkan pada posisi rafa' detgan makna570:

wal atnru annalaaha rabbii wa rabbuhtm (dan perkaranya, bahwa

Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu).

Ada juga pendapat kelima: Abu 'Ubaid57l meneceritakan,

batrwa Abu Amr bin Al 'Ala' mengatakannya, yaitu dengan makna:

wa qadhaa anaalaaha rabbii wa rabbuhtm (dan menetapkan bahwa

Altah adalatr Tuhanku dan Tuhanmu) .s72lfrberarti 'athfpadak*t" tf;
yang terdapat pada kalimat f|{;i $l@pabila Dia telah menetapkan

sesuatu), maknanya: idzaa qadhaa arnran wa qadhaa analaalw

568 Lih. I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas (3/17), Ibnu Athiyah (l l/30) dan Abu
Hayyan (6/189).

"'Lih. Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana' (2/168).
5'0 Lih. I'rab Al Qur'ankarya An-Nuhas (3/18).
57t Demikian yang tercantum dalam I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas dan Al

Balr (61190). Dikemukakan oleh Abu Ubaidah.
572 Setelah mengemukakan ini Abu Hayyan mengatakan, "Ini adalah peilrmnan

dalami'rab, karena bila itu sebagai 'athfpada kata i maka tercakup syaraq padahal

Allah Ta'ala Tuhan kita tidak terikat oleh syarat. Ini tidak mungkin dikemukakan
oleh Abu Amr bin Al Ala', karena ia orang yang sangat mendalam pengetahuannya

di bidang nahwu, dimana sangat sedikit orang yang dapat menyetarainya, di
samping itu ia seorang Arab tulen. Kemungkinan ini dari pemahaman Abu Ubaidah,
karena ia lematr dalam bidang nahwu."
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(Apabila Dia telatr menetapkan sesuatu dan menetapkan batrwasanya

Allah ..), berdasarkan perkiraan ini maka tidak diawali dengan lr(, aan

tidak ada perkiraan yang ketiga, dan juga tidak boleh diawali

dengannya pada perkiraan-perkiraan w*ri". Ai Li.". t6i,u'ii6
"Malra sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah ialan yang

fuilvs." Yakni agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan di

dalamnya.

Firman Altah SWT, d|i*qi3i{6 
*Mata berselisihlah

golongan-golongan (yang oaol at antara merel(a." t2 ai sini adalah

tambatran, yakni: ikhtatafa al alaaab bainahum. Qatadah mengatakan,

.,Yakni: maa bainahum." Jadi, terjadi perselisihan dikalangan atrli

kitab mengenai perkara Isa AS, dimana kaum yahudi memfitnatr dan

menganggap sihir, sementara kaum nahsrani, golongan Nasthgriyatt

mereka menyatakan batrwa Isa adalatr putra Allah, golongan

Malkaniyahnya mengatakan bahwa Isa adalah yang ketiga dari yang

tiga (tinitas), dan golongan Ya'qubiyat[rya menyatakan, bahwa Isa

adalah Allah. Dengan begitu kaum Nashrani sudatr berlebihan

terhadap Is4 sementara kaum yafuudi sangat meremehkan. Mengenai

ini telatr dipaparkan dalam strah An-Nisaa'.573

Ibnu Abbas mengatakan, "Yang dimaksud dengan golongang-

golongan itu adalah mereka yang berbeda pandangan mengenai-Nabi

SAW, sementara kaum musyrikin mendustakan beliau." Vr{'"i1.'Sii'

P ,)-r;:f g, o'Maka kecelalwanlah bagi orang-orang lwfir pada

ia6u menyaksikan hari yang besar." yakni pada waktu menyaksikan

hari kiamat. Al Masyhad bermakna mashdar, sedangkan syuhuud

artinya hudhuur (menghadiri/ menyaksikan/ mengalami).574 Bisa juga

t" Lih. Penafsiran ayat 171 dari surah An-Nisaa'.
r. Abu l{ryyan (6if90), !trqngdrkrns "i5 mcngihuti pola mdal dEi l(ala

syulruuit Gatsij vang belalti hluillwr (hadhj,' atau dari ryahaadoh (mnyaksikm),
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hudhuur itu bagi mereka dan dikaitkan dengan zharf karena

mengalaminya, sebagaimana dikatakan: wail li fulaan min qitaal

yaumi lwdzaa ftecelakaanlah bagi si fulan saat mengalami peperangan

peristiwa anu), yakni karena menghadiri peristiwa tersebut.

Ada juga yang mengatakan, bahwa al nasyhad bermakna

tempat yang disaksikan oleh para makhluk, seperti mahsyar yang

merupakan tempat berkumpulnya para malfiluk.

Ada juga yang mengatakan (bahwa maknanya): maka

kecelakaanlatr bagi orang-orang kafir pada waktu mereka mengalami

hari yang besat, dimana mereka berkumpul di sana untuk

bermusyawaratr, lalu mereka sepakat untuk lcufir terhadap Allah, dan

menyatakan, bahwa Allah adalah yang ketiga dqn yaog tiga.

Firman Allah swr, 63U ?1-;& tr, '6, "Atangtrah

terangfiya pendengman mereka dan alanglcah taiannya penglihatan

mereka pada hari mereka datang kepada Kani." Abu Al Abbas

mengatakan, "Orang-orang Arab mengatakan, batrwa ini sebagai

nngkapan ketakjuban, seperti mereka mengatakan: azni' bi zaid wa

abshir bi zaid, yang artinya: betapa terangnya pendengaran zaid, dan

betapa tajamnya penglihatan z:rid,." Lebih jauh ia mengatakan, *Jadi

maknanya, bahwa ini merupakan ungkapan pena$uban mengenai

mereka."

Al Kalbi mengatakan, "Tidak ada yang lebih terang

pendengarannya dan lebih tajarn penglihatannya daripada mereka

dan itu sebagai mashdu, makaan (sebutan tempat) daa zantaut (sebutan waltu). Di
antara makna syuhuud (saksi), yaitu menyaksikan dahsyatnya hisab dan pembalasan

pada hari kiamat. Di antara makna makaan syhuud (tempat menyaksikan), yaitu

sebagai tempat berdiri, dan bisa juga bennakna walfir menyaksikan. Di antara

makna syahaadah ftesaksian) adalah kesaksian pada hari itu, dimana malaikat, para

nabi, tangan dan kaki mereka sendiri memberikan kesaksian. Bisa juga bermakna

tempat dan waktu kesaksian."



pada hari kiamat."575

Yaitu ketika Allah SWT mengatakan kepada Isa: -i irt;
itt gi c EOy,l; at$i n6.*Adaluh kamu mensatalran kepada

manusia,'Jadilcanlah aht dan ibulu dua orang tuhan selain Allah?'"
(Qs. Al Maaidah [5]: 116). Pendapat lain menyatakan, bahwa makna

i1I aaaan ketaatan, yakni betapa taatnya mereka kepada Allah pada

hari itu.

;A 'tt2#ti 63 
*Tetapi orang-orang yang zhalim pada hari

ini" yalcnidi dunia, # * g"Berada dalam kesesatan yang nyata"

yakni kesesatan yang lebih nyata karena meyakini seseorang yang

seperti umrunnya manusia, yaitu dikandung rahim, makan, minum,

tumbuh dan membutuhkan ini dan itu, bahwa dia itu adalah ttrhan.

Orang yang meyakini demikian maka ia lebih tuli dan buta, namun di

aklrirat nanti ia akan melihat dan mendengar saat rnelihat adzab. Tapi,

itu sudah tidak lagi berguna baginya. Demikian makna yang

dikemukakan oleh Qatadah5T6 dan yang lainnya.

Firman Allah swr, 5,i, ',ri, it':Fi ii );it;"Dan beritah

merelra peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) l@til(a segala

perlrara telah dipufzs.' Diriwayatkan dari Abdullatr bin Mas'ud,

bahwa ia mengatakan, "Tidak ada seorang pun masuk neraka kecuali

ia mempunyai sebuatr rumah di surga, maka ia pun menyesalinyu.z$77

Ada juga yang mengatakan, "Penyesalan itu terjadi ketika

575 Atsar dari Qatadah yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/65).
576 Dikeluarkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (16165) dari Qatadah. Ia

mengatakan tentang firman-Nya: jJ-.! b €\ (Alangkah terangnya pendengaran

mereka dan alangkah tajamnya penglihataimereka), "Itu, demi Allah, pada hari

kiamat mereka akan mendengar ketika tidak lagi berguna pendengaran, dan mereka

akan melihat ketika tidak lagi berguna penglihatan."
577 Atsar dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/66).
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diberikan kitab (catatan amalnya) di tangan kirinya.,'

.*:i {;; iy*Ketrka segala perkara telah diputus., yakni telah
selesai penghisaban amal perbuatan, dan atrli surga telatr dimasukkan
ke surga dan ahli neraka telatr dimasukkan ke neraka. Disebutkan
dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Sa,id Al Khudri RA, ia
mengatakan, "Rasulullah SAW bersabd4

?i -lur;t; ,)tit ;ir'Ufi -^:it F ;tf S*; ri1
',yl'U ,j6 ,r6t1 -*;t; Ui ,,fi'J.:t ,K, xrati6,r6t, F,';ii;,:*l';y tK? x4t
t-ta ,lrJJ ,oji.: ,oib:, o*}* tti; o;; J, ,&j'
't,:I,X tfu o;;s'y ,rrit J"f ,; ,jq'; :;u .L;r
; U:4 !r?* :Jv .o?r ti ,7 ,i'ii:, ,or:irr
,rt:b ,r$t yl G-s ;o7 ru,b ,-o?)t bl U ,,S,tl_

.e7
'Apabila ahli surga telah masuk surgo dan ahli neraka telah
masuk neraka, di datangkanlah kcmatian pada hari kiamat
dalam bentuk seekor domba putih bersaput sediHt hitam, lalu
diberdirilran di antara surga dan nerala, lalu dikatakan,

'Wahai ahli surga, tahukah kalian apa ini?' Merelca pun
melongok dan melihat lalu berkata, 'Ya, ini adalah kematian.'
Lalu dilrntakan, 'Wahai ahli neraka, tahukah kolian apa ini?'
Merelra pun melongok dan melihat lalu berkata, ,ya, ini
adalah lrematian.' Kemudian diperintahkan, lalu domba itu
pun disembelih, lalu dikotakan, 'Wahai ahli surga,

keabadianlah (bagi kalian), malca tidak ada lagi kematian.

Wahai ahli neraka, keabadianlah (bagi katian) maka tidak



adal lagi kcmatian.' Kemudian Rasulullah SAW membaca:

'brL-'r 
b'rw c'i.' i'ii'** iy tli ii ); iV' Dan beritah

merela peringatan tentang hari penyesalan, QartQ l@tika

segala perlcaro telah diputus. Dan merefta dalam ftclalaian

dan mereka tidak (pula) beriman'."578

At Bukhari juga meriwayatkan yang semakna dengan ini dari

Ibnu Umar, Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairatr dan At-Tirmidzi dari

Abu Sa'id yang memarful<anrtya, dan ia mengatakan, "Hadits hasan

shahih." Ini ielah kami sebutkan dalam L<rtab At'Tadzkiraft, dan di

sana telah kami jelaskan, batrwa orang-orang kalir akan kekal

berdasarkan hadits-hadits ini dan ayat-ayat tadi, ini sebagai bantahan

terhadap orang yang berpendapat, bahwa sifat kemurkaan itu akan

berhenti, dan bahwa iblis beserta para pengikutnya, seperti Fir'aun,

Haman, Qarun dan sebagainya, kelak akan masuk surga.

Firman Allah ra'ala: W 6 ,ii;''ii L; # Vy "sesungguhnva

Kami mewarisi bumi dan sernua orang-orang yang ada di atasnya,"

yakni Kami akan mematikan para penghuninya lalu Kami

mewarisinya. 'bF; (4y "Oo" hanya lepada Kamilah mereka

dikcmbatitran" pada hari kiamat, lalu masing-masing akan Kami balas

sesuai amal perbuatannya. Mengenai ini telah dipaparkan dalam surah

Al HijrsTe dan yang lainnya.

Firman Allah:

"t Hadits shahih, takhrijnya telatr dikemukakan.
t'Lih. Penafsiran ayatZ3 dari surah Al Hijr.

'nStr * i6tt @ 6a-*';,(e;'erY-St c F\5
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i ;v-,i:t-@ Qi d; d;'i; H-r;'&{ (,'#'

@ (, (v*'! 6 i$6 ;xI d c .)i, a ciL
;S @ q;" oF). ('Gti ti6t!*: ri # * ;1t1-

fi si u5ji6'{3i3@Vq
{i;i rir @D *;",$ &\ifi-Ji 63
tii d; %Zg'&\4 ii 6, ii gi ;r|'j#ltr

"Ceritakanlah (hoi Mrrtanntad) kisah lbrohim di dolam Al
Kitab (Al Qur'an) inl Sesungguhnya ia adalah seorang yang

sangat membenarkan lagi seorang NabL Ingalloh ketika io
berkato kepada bopoknyar'Wahai bapokku, mengapa kamu

menyembah sesaatu yang tidak mendengar, tidak melihat don

tidak dapot menolong lcanu sedikit pun? Wahai bapakku,

sesungguhnya telah ddang kepadaku sebagian ilmu
pengetahuan yang tidak ddong kepadomu, maka ikutilah aku,

niscayo aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Wahai bapakku, jangonlah kamu menyemboh syetan.

Sesungguhnya syetan itu dttrhuko kepado Tuhan Yang Maha
Pemurah. Wohai bapokku, sesungguhnyo aku khowatir bahwa
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kamu akan ditimpa adzab dari Tuhan Yang Maha pemurah,

maka kamu menjadi kawan bagi syetan.' Berkato bapaknya,

'Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai lbrahim? lika
kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan karaiam, dan

tinggalkanlah aku buat waktu yang lama' Berkata lbrahim,

'semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan

memintakun ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya

Dia sangat baik kepadaku Dan aku akan meniauhkan diri
darimu don dori apa yang kamu seru selain Alloh, dan aku

akon berdoa kepada Tuhanku, madah-mudahan aku tidak

akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhonku.' Maka ketika

Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa

yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerohkan

kepadanya fshok, don Ya'qub. Dan masing-masingnya Komi

angkat menjadi Nabi. Dan Komi anugerahkan kepada mereka

sebagian dari rahmot Kami don Kamiiadikan mereka buah

tutur yang baik lagi tinggi."

(Qs. Maryam [19]: 41-50)

Firman Allah swr, 66*'0(,'i)'ery.4, C f'55
"Ceritalrantah (hai Muhammad) kisah lbrahim di dalam Al Krtab (Al

Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat

membenarkan lagi seorang Nabi." Maknanya: Dan ceritakanlah kisah

di dalam Al Kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu di dalam Al

Qur'an, mengenai kisatr Ibrahim dan beritanya. Mengenumak'na ash'

shiddiiq telah dikemukakan dalam surah An-Nisaa'sto, d* mengenai

580 Lih. Penafsiran ayat69 dari surah An-Nisaa'.
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derivasi ash-shidq telah dipaparkan dalam suratr Al BaqaratrsEl

sehingga tidak perlu diulang di sini.

Makna ayat ini: Bacakanlatr kepada mereka watrai Muhammad

di dalam Al Qur'an mengenai Ibrahim, karena mereka telah

mengetahui batrwa mereka berasal dari ketunurannya. Sesungguhnya

Ibratrim itu seorang yang lembut lagi berserah diri dan tidak membuat

sekutu-sekutu bagi Allah, lalu mengapa mereka malah membtrat

sekutu-sekutu? Ini seperti firman-Nya, J {t ,ti.L'i* ,p 4;j- it
i.3 '47, "Dan tidak ada yang benci kepada ogama lbrahim,

melainlran orang yang memperbodoh dirinya sendiri." (Qs. Al
Baqarah [2]: 130)

Firman Allah SWT, 3 i6 "Ingotlah lrctil@ ia berkata

kepada bapalvrya" yaitu Azar sebagaimana yang telatr dipaparkanst2,

gJtr-*Wot ai bapakht" penjelasannya telah dipaparkan dalam strah

Yuusuf.s83 fr 'r)-"Mengapa kamu menyembah", yakni rurtuk apa

karnu menyembah U Ai,&{; };i-{;'€5-n ti"sesuatu yans

tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu

sedikit pun" maksudnya berhala-berhala. [ *, a.t:C i OL*k-z 3- .
,,At6- p "Wahai bapakku, sesungguhrrya telah datang kepadaht

sebagian ilmu pengetahuan yang tidak dotang kepadamu" yakni

secara yakin serta pengetahuan tentang Allah dan apa yang akan

terjadi setelah mati, dan batrwa orang yang menyembah selain Allatl

maka ia akan disiksa. ,#y *Maka ifutitah ahf kepada apa yang

aku serukan u"p"a*"i (y G* '[fr "Niscrya aht akan

menunjulrkan kepadamu jalan yang lurus" yakni aku akan

menunjukkanmu kepada agama yang lurus yang mengandung

i1

58r Lih. Penafsiran ayat23 dari surah Al Baqarah.

"'Lih. Penafsiran ayat74 dari surah Al An'aam.
5E3 Lih. Penafsiran ayat 4 dari surah Yuusuf.
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keselanratan . :;4i )5 1 lJi- "wot ai bapaklw, ianganlah kamu

menyembah syetan" yakni janganlatt kamu mematutri kekufuran yang

diperintahkannya kepadamu, karena barangsiapa yang mematuhi

sesuatu dalam kemaksiatan berarti telah menyembahnya

(mempertuhannyq(;Jrd4)1,'b*;L':ti!!"srrurgguhnvasvetunrtu
durhala t<cpada Tuhan Yang Maha Pemurah." 'O( adalah shilah

tambahan.

Ada juga yang mengatakan bermakna shaara.

Ada juga yang mengatakan betnalaa hal (menerangkan

kondisi), yat*ni: htma lirrablmaon. 'Ashiyyan darl 'aashin artinya

sama, demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i.

)(i 65-ji .1[l Oy*U- "wahai bapapku, sesungguhnva

aht Htavtatir bahwa kamu alun ditimpa adzab dari Tuhan Yang Maha

pemurah" yakni bila kamu mati dalam keadaan yang sekarang kamu

i*of.*. K"t" .3fi bermakna aktr mengetatrui, bisa3rrgu .1ff sesuai

arti sebenarny4 sehingga malananya: sesgnggUhnya aku khawatir

batrwa karnu akan mati dalam kekgfuranmu sehingga kamu ditimpa

adz.ab. 0; t!t) ${r "Maka kamu menjadi pan'an bagi ryetan"

yakni menjadi teman di dalam neraka.

'et{-*); &,;,b\i JG " B"t*ta bapatrnva,' Bencitrah

lramu iepada tuhan-tuhanht, hai lbrahim?"' yak'rri gpukut lulr'l
membencinya dan lebih menyukai selainny ut ,i$'i ;i ) I
*Jilu lramu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan htrajam." Al

Hasan mengatakan, "Yakni dengan bebatuan." Adh-Dhahhak

mengatakan, "Dengan perkataan, yakni: niscaya aku mengecammu'"

Ibnu Abbas mengatakan, "Niscaya aku memukulmu."

Pendapat lain menyatakan, 'Niscaya aku membenamkan
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perkaramu."set (=\'^ AF6"Dan tinggalkantah aht buat walctu yang

loma."

Ibnu Abbas mengatakan, "Yakni biarkan aku bertindak sesuai

kehendak, maka kamu tidak akan mendapat aib dariku."585 Pendapat

ini dipilih oleh Ath-Thabari586. Jadi berdasarkan pendapat ini, kata (f
adalah sebagai hal (menerangkan kondisi) Ibrahim.

Al Hasan dan Mujahid mengatakan, *W adalah waktu yang

lama."587 Dari pengertian ini muncul perkataan Al Muhalhal:

$1.lt$t ^lL .k' ::t.rry' ?*'G
"Maka puncak gunung pun menjadi retak karena kcmatiannya

sementara padang-padang pasir pun menangis karena dalam wahu

yang lama."sB0

Al Kisa'i mengatakan, "Dikatakan haiartuhu maliltyan,

malwatan, mulwatan, malaattatan dan mulaatvatan (aku

mengucilkannya untuk waktu yang lama)." Berdasarkan ini maka kata

itu sebagai zharf $eterangan waktu), dan itu maknanya: al mulamtah

min az-zamaan (unhrk waktu yang lama), yakni waktu yang panjang.

5s Lih. Pendapat-pendapat ini dalarnJami'Al Bayan (16/68), Ma'ani Al Qur'an
karya An-Nuhas (41334), Tafsir Al Mmtardi Q1527), Al Muhurar Al Wajiz (lll34),
Tafsir Ibnu Katsir (5/230), Al Bahr Al Muhith(61195) dan Fath Al Qadir QlalQ.

"5 Atsar ini dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan
(16169), Tafsir Ibnu Katsir (5/230), Tafsir Al Mmtardi (21527) dan Ibnu Athiyatt
dalamAl Muharrar Al Wajiz (11134\,

586 Lih. Jami' Al Bayan(16169).
5s7 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (16/69), An-

Nuhas dalatn Ma'ani Al Qur'an (41335),Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (5/230), Al
Mawardi dalam Tafsirnya Q/527) dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz
(tu34).

588 Bait syair ini termasuk bukti-bukti penguat yang dikemukakan Al Mawardi
dalam Tafsirnya (2/527), Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (61195) dan Asy-
Syaukani dalan Fath Al Qadir (31476).



Firman Allah sWT, ,Ai" (11 JG "Brrl*ta lbrahim,'Semoga

lrcselamatan dilimpahlran lepadamn'." Ibrahim tidak menjawabnya

dengan jawaban yang buruk, karena ia tidak diperintahkan untuk

melawannya akibat kekufurannya.

Jumhur menyatakan, bahwa yang dimaksud ucapan salam ini

sebagai ucapan kepasratran, bukan sebagai ucapan keselamatan. Ath-

firabarisse mengatakan, "Maknanya: harapanku urtukmu. Karena

itulah tidak boleh memulai memberi salam kepada orang kafir."

An-Naqqasy mengatakan, "(Maknanya): orang lembut yang

berbicara kepada orang bodoh, sebagaimana dalam firman-Nya: t|l$

6, '96 a,'j25fi '*.L 'Dan apabila orang-orang iahil menyapa

mereko, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung)

lrBselamatan ' (Qs. Al Furqaan l25l:63)."

Sebagian ahli ilmu mengatakan tentang makna salamnya, "Itu

adalah sebagai ucapan perpisatran. Dan dibolehkan juga memberi

salar-n kepada orang kafir, batrkan mengawalinya. Pernatr ditanyakan

kepada Ibnu Uyainatr, 'Apakah boleh memberi salam kepada orang

kafir?' Ia menjawab, 'Ya. Allah Ta'alaberfirman, lrjltj;'ifi K'fri
'ut;51 #at \'y ffyq-ii; n;ri I {;., e ft-.}. fi it410'{M. {
'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaht adil

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan

tidak @ula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah

menyulrai orang-orang yang berlaht adil.' (Qs. Al Mumtabanah [60]:

8), dan berfirman juga, i.SLOiC'{rA'F e( 3.3 'sesungguhnya

telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada lbrahim.' (Qs. Al

Mumtabanah [60]: 4). Ibra]rim berkata kepada ayahnya, ,LiC &
' Semo ga ke s e lamatan dilirnpahknn kepadamu' ."

5te Lih. Jami'Al Bryan(16170).



Menurut saya (Al Qurthubi): Yang benar mengenai ayat ini
adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah. Mengenai ini
terdapat dua hadits shahih: Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

*yt € i*l e tty,lflu;,s)(,J;l1) ;At t:'i+s,t

.^rbf A;:i.,bv
"Janganlah kalian memulai memberi ,; rupia, orang-

orang Yahudi dan Naslrani. Apabila kalian berjumpa dengan

salah seorang mereka di jalanan, moka pepetlcanlah ia kc

tempat yang sempit."sN HR. Al Bukhari dan Muslim.

Dalam Ash-Shahiftarn disebutkan riwayat dari Usamah bin
Zaid: "Bahwa Nabi SAW menunggang seekor keledai bersekedup

yang beralaskan kain tebal, sementara di belakangnya beliau

membonceng Usamatr bin 7-aid, saat itu hendak menjenguk Sa'd bin
Ubadah yang tinggal di pemukian Bani Al Harits Al Khazraj, ini
terjadi sebelum perang Badar. Beliau melewati sekumpulan orang

yang terdiri kaum muslimin dan musynkin para penyembatr berhal4
di antaranya terdapat Abdullatr bin Ubay bin Salul, dan terdapat pula

Abdullah bin Rawatratr. Ketika perkumpulan itu tertaburi debu

binatang tunggangan, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan

sorbannya, kemudian berkata, 'Janganlah kau menaburkan debu pada

kami.' Maka Nabi SAW memberi salam kepada mereka." al hadits.sel

5s Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Salam, bab: Larangan
Memulai salam Kepada Ahli Kitab dan Bagaimana Membalas salam Mereka
(411707), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Minta Izin, bab: Riwayat-Riwayat
Tentang Memberi Salam Kepada Ahli Dzimmah (5/60) dan Ahmad dalam At
MusnadQl263\.

5er Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Minta Izin, bab:
Memberi salam Kepada Majlis yang di dalamnya Terdapat Kaum Muslimin dan

Tafsir Al Qurthubi



Hadits pertama menunjukkan agar tidak lebih dulu memberi

salam kepada mereka, karena sikap itu merupakan bentuk

penghonnatan, padatral orang kafir tidak layak mendapatkannya.

Hadits kedua memboletrkannya. Ath-Thabari mengatakan, "Hadits

yang diriwayatkan Usamah tidak kontradiktif dengan hadits Abu

Hurairatr, karena masing-masing tidak saling bertolak belakang, sebab

hadits Abu Hurairatr sifatrya umum, sedangkan hadits Usamah

menjelaskan maknanya secara khusus."

An-Nakha'i mengatakan, "Mentlrutku, jika anda mempruryai

keperluan terhadap orang Yatrudi atau Nashrani, maka mulailah

dengan salam. Dengan begitu, hadits Abu Hurairatr:'Janganlah kalian

mendahului mereka dengan solam' adalatr apabila tidak ada sebab

yang mendorong kalian untuk mendahului mereka memberi salam,

misalnya unttrk memenuhi suatu keperluan yang kalian bututrkan dari

merekq atau hak kebersamaan, pertetanggaan atau karena teman

seperjalanan."

Ath-Thabari mengatakan, *Telah diriwayatkan dari para salaf,

bahwa mereka mengucapkan salam kepada atrli kitab. Ini dilakukan

juga oleh Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh para sahabatrya.

Alqamatr menuturkan, 'Lalu aku tanyakan kepadanya, 'Wahai

Abu Abdinalman, bukankah ihr maknrtr bila memulai mereka dengan

salam?' Ia menjawab, 'Ya, akan tetapi ada hak kebersamaan.'

Adalah Abu Usamatr, apabila ia berangkat dari rumahnya,

tidaklatr ia melewati orang Islam, Nashrani, anak kecil maupun orang

Musyrikin, Muslim pada pembahasan tentang Jihad, bab: Ajakan Nabi SAW kepada

Penyembahan Allah dan Kesabarannya Terhadap Gangguan Kaum Munafik' Silakan

merujuk Al-Lu'tu wa Al Marjan Qtloo,l0l). Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-
Timidzi pada pembatrasan tentang Jenazah dan terdapat juga dalam Al Musnad

(4n42).
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dewas4 melainkan iamengucapkan salam kepada orang tersebut. Lalu
hal itu ditanyakan kepadany4 maka ia ptm menjawab, .Kami

diperintahkan untuk menyebarkan salam.' Al Auza'i ditanya tentang
seorang muslim yang melewati orang kafir lalu mengucapkan salam
kepadanya, ia prm menjawab, 'Jika engkau memberi salam, maka
banyak orang shalih sebelummu sudah lebih dulu memberi salam. Dan
bila engkau meninggalkannya, maka banyak orang shalih sebelummu
yang meninggalkannya.'

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, batrwa ia mengatakan,

'Apabila engkau melewati suatu majlis (perkumpulan orang) yang di
dalamnya terdapat orang-orang Islam dan orang-orang kafir, maka
ucapkanlatr salam kepada mereka'."

Menumt saya (Al Qurthubi): Para pengusung pendapat
pertarna berdalih, bahwa salam yang bermakna ucapan selamat hanya
dilchususkan bagi umat ini berdasarkan hadits Anas bin Malik, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

ei ,i>t i ,# t'6;l LN p 6^, ,if ef ;ahr'01
.-rr"Strylry

'Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tiga hal kcpada umatlat

yang tidak seorang pun sebelum mereka diberi, (yaitu) salah
satunya: salann, yabti ucapan selamat para ahli surga, .,,

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Al Hakim, dan ini telatr

dikemukakan dalarn surah Al Fatihah lengkap dengan sanadnya, dan

pembahasannya telah dipaparkan saat mengupas tentang makna
firman-Ny u, 6 ,in liJv" *Alat akan memintakan ampun bagimu
lrcpada Tuhanht," dan terangkatlatr masalah memulai salam, dan itu
secara khusus dibolehkan dalarn bentuk nakirah (indefinitif), lalu
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disertai partiket ma' r ifah (definitif).

Firman Allah SWT, # q <r( li\*Sesungguhnva Dia

sangat baik leepadaht.' At Hafiy adalatr yang sangat baik dan lembut'

Dikatakan bafiya bihi dar- tafuaffaa apabita bersikap baik terhadapnya.

Al Kisa'i mengatakan, "Dikatakan bafiya bii-fuafoawatan dan

hifwatan."

Al Farra'5e2 mengatak an, " (i ,t, 5( li\{srtrrsst hrlo

Dia sangat baik trepadah) yakni Matra Mengetatrui lagi Maha

Lembut serta mengabulkanku kala aku berdoa kepadanya'"

Firman Allatr SWT, '{!fit"Dan aku alcan meniauhkan diri

doimu.,, Al '(Jzlah adalah pemisahan diri, penjelasannyg- telah

dipaparlcan dalam surah Al Ikhfi.5e3 Firman Allah SWT, 
-J\ 

t
("j" {? $\fSf "Mudah-mudaton aht tidak akan kocewa dengan

berdoi kcpada Tuhqrht." Suahr pendapat menyatakan: Yang

dimaksud dengan doa di sini adalah Allatt Ta'ala memberinya

keluarga dan anak yang dengan mereka menjadi bertambah loat

sehingga tidak merasa sendirian ketika ia menjautrkan diri dari

katnnnya. Karena itulatr Ahh mengatakan, a 'b;i5-Y3 {i;i 15

(rj:;j i*rl, il $, fi gi.Maka tutika Ibrahim sudah meniauhkan

diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah,

Kami anugerahkon kepadanya Ishak, dan Ya'qubJ', Yakni: Kami

menawar rasa kesendiriannya dengan otr*, demikian yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Suatu pendapat

menyatakan, batrwa 51i menunjukkan batrwa seorang hamba tidak

dapat menetapkan apakah kelak ia akan tetap dalam pengetatruan

ataukah tidak.

5" Lih. Ma'ani Al Qw'an Q1169).t* Lih. Penafsiran ayat16 dari surah Al Kattfi.



Ada juga yang mengatakan, bahwa Ibrahim mendoakan agar

ayatnrya mendapat pehmjuk. Maka 51i" menpakan benttrk keraguan,

karena ia tidak tahu apakah akan dikabulkan ataukatr tidak

pennohonannya itu. Pendapat pertama lebih mengena. Firman-Nya:

4i etr3q'l$"Dan lkmiiadikanmereka buah tutur yang

baik lagi tinggf'yakni Kami memuji mereka dengan pujian yang bailq

karena semua agama melontarkan pujian yang baik kepada mereka.

Kata al-lisaan bisa mudzaklur dan bisa mu'annats, dan mengenai ini

telatr dipaparkan.5ea

X'irman Allah:

'6_1rj @ (;,$fi Lg t5i i,Kxf6;; r$ir c 51i3

iv\W a ia 6ir@,g ){t' #!, r}i +y n
,*, t.u ,.
re/q bsP

"Dan ceritakonloh (hai Muhommad hepoda mereka), kisah

Musa di dalam Al Kitab (Al Qar'an) inl Sesungguhnya ia

adalah seorang yang dipilih dan seorang rosul dan nabi Dan

Kami tetah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur

dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia

munajat (kepada Kami). Dan Kami telah menganugerahkan

kepadanya sebogian rahrnat Kami, yoitu soudaranya, Harun,

menjadi seorang nabi."
(Qs. Maryam [19]: 5f-53)

5e4 Lih. Penafsiran ayat78 dari surah Aali 'bnraan.
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Firman Alah SWT, {} Vt{-S O SfV "Dan ceritapanlah

(hai Mulummad kcpada mereka), kisah Musa di dalam Al Krtab (Al

Qur'an) fnf, yakni: dan bacakantatr kepada mereka dali A1 Qur'an

tentang kisatr Uvsa. lllii 'O(,lr;y"sesungguhnya ia adalah seorang

yang dipitlptles dalam ibadahnya tanpa disertai riya. Q,rra' Kufatt

membacanya dengan fathah pada lam, artinya: 5y:.*"tilihnya'
maka Kami menjadikannya seorang orang dipilih' i;;'J ,"Dan lfumi

telah memanggilnya,, yakni Kami berbicara kepadanya pada malam

Jum'a! #-{, t}i ry 3r."Dari sebelah kanan gunung Thurfi yakni

dari sebelah kanan Musa. Pohon itg berada di sebelatr gunung di aratt

kanan Musa saat ia datang dari Madyan menuju Mesir. Demikian

yang dikatakan oleh Ath-Thabarise6 dat' yang lainny4 karena pada

hakekatnya pohon itu tidak ada kanan dan kirinyu' (i'C5 "Dan

Kami telah mendekatkannya kcpada Kami di walau dia munaiat

(kcpada lfumi).. Y*1" U,pada posisi nashab sebagai ftaI (keterangan

kondisi), yakni: Kami berbicara kepadanya tanpa wahyu' Ada juga

yang mengatakan (bahwa maknanya): Kami mendekatkannya untuk

mendekatlcan posisinya sehingga kami berbicara kepadanya.

waki, dan Qabishatr menceritakan dari suffan, dari 'Atha' bin

As-Saib, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allatl

,Azza wa Jalla: Cl'E5 "Dan Kami telah mendepatkannya kcpada

Kami di wafuu dia munaiat (kepada Kami)" yakni mendekatkan

sehingga dapat mendengar coretan peia.qs*iA-fit': a 'A6it
,,Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat

I{ami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi"'yaitu ketika

so: qira'ah (alhi, dengan kasrahpada lam termasuk qira'atr yang tujuh selain

qurra. Kufah. Ath-Thabari mengatakan dalan Jami' Al Bayan (1617l, "Itu adalah

oir"'.U q,r*"' Madinall Bashratr dan sebagian qurra' Kufah'"- 5sl-ih. Jofi'Al Bayan[6nD.
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ia memohon dengan mengatakan, .J'1 6ji @ ,i\ 4 6-p j ,yS "Dan

jadilranlah untukku seorang pembantu dari keluargaht, (yaitu) Harun,

saudoraht " (Qs. Thaahaa l20l: 29-30)

Firman Allah:

"Dan ceritakonlah (hai Muhammod kepada mereka) kisah

Isma'il (yong tersebat) di dalamAl Qur'an. Sesungguhnya io
adalah seorung yong benar jonjinya, don dio adalah seorang

rasul dan nubl Don ia menyuruh ohlinya untuk mengerjakon

shalat dan menanaikan zukat, dan ia adoloh seorong yong

diridhai di sisi Tuhonnyo."
(Qs. Maryam [19]: 54-55)

Dalam ayat ini dibatras enam masalatr.

Pertama: Firman Allah SwT, Lr.-l ;Sii C fitJ "Dan

ceritalranlah (hai Muhammad kcpada mereka) Hsah Isrna'il (yang

tersebut) di dalam Al Qur'an " Ada perbedaan pendapat mengenai ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ia adalah lsma'il Ibnu Hazqil,

Allah mengutusnya kepada kaumnya, lalu mereka menguliti kulit

kepalanya, maka Allah Ta'ala memberinya pilihan semaunya untuk

menyiksa mereka, lalu ia memaafkan mereka dan rela dengan

patralanya, serta menyeralrkan perkara mereka kepada-Nya apakah

akan dimaafkan atau disiksa.

4{A L$ ;;1t 
" 
:c LK t3'; ja, 

; S cfi;S
Lz; -*' * o?' -rS)i5 tit3\ :i,'';6-L(j
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Jumhur berpendapat, bahwa ia adalah lsma'il yang disembelih

oleh bapaknya bangsa Arab, yaitu ibnu Ibratrim.seT

Pendapat lain menyatakan, bahwa yang disembelih itu adalatt

Ishak. Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan keterangan yang

telah lalu dan yang insya Allah akan dipaparkan dalam surah Ash-

Shaaffat. Allah Ta'ala mengkhususkannya dengan sifat "yang benar

janjinya" walaupun itu terdapat pula pada nabi-nabi lainnya" ini adalalt

sebagai pemuliaan dan penghormatan, seperti halnya penggelaran

penyantun, lembut hati dan sangat membenarkan, lain dari itu, karena

sifat itulah yang dikenal dari karakternya.te8

Kedua: Membenarkan janji adalatr sifat terpuji dan termasuk

karakter para nabi dan rasul, kebalikannya adalah menyalatri janji,

sifat yang tercelq dan ini merupakan karakter orang-orang fhkik dan

orang-orang munafik sebagaimana yang telah dipaparkan dalam surah

Bara'atr.see Allah Ta'ala memuji Nabi-Nya, Isma'il dan menyifatinya

dengan ..yang membenarkan janji", mengenai hal ini ada perbedaan

pendapat. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ia berjanji pada

dirinya unhrk bersabar terhadap penyembelihan, lalu ia ptrn bersabar

hingga akhirnya digantikan. Ini berdasarkan pendapat bahwa ia adalatr

yang disembelih.

Pendapat lain menyatakan, bafuwa ia berjanji kepada seseorang

untuk menemuinya di suatu tempat, lalu Isma'il datang, dan

menunggu orang itu pada hari dan malam tersebut. Kemudian pada

hari lainnya orang tersebut datang, lalu Isma'il berkata kepada orang

tersebut, "Aku masih di sini menunggrrmu sejak kemarin."

t" Lih. Tafsir Al Mawardi Q1529).
trt Demikian yang dikatakan oleh Az-Zamaltrsyari dalam ,4 I Kasysyaf (21414).

'' Lih. Penafsiran ayat76 dari surah At-Taubatr.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa Isma'il menunggunya

hingga tiga hari. Hal seperti ini pun pernatr dilakukan oleh Nabi kita
SAW sebelum diangkat menjadi nabi, sebagaimana yang disebutkan

oleh An-Naqqasy, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang

lainnya dari Abdullah bin Abu Al Hamasa', ia menuturkan, "Aku
saling berjanji dengan Nabi SAW dengan suatu perjanjian sebelum

beliau menjadi nabi, lalu masih tersisa sebagian hak beliau, maka aku
pun berjanji untuk memberikannya kepada beliau di suatu tempat, tapi

aku lupa, setelah tiga hari aku teringat, lalu aku datang, ternyata beliau

sudah ada di tempatrya, lalu beliau berkata, 'Wahai pemuda, kau telah

menyulitkanku di sini sejak tiga hari aku menunggumu'."600

Lataz/r-yang diriwayatkan oleh Abu Daud: YazidAr-Raqqasyi

mengatakan, "Isma'il menunggunya selama dua puluh dua hari."
Demikian yang disebutkan oleh Al Mawardi.60r Dalam kitab Ibnu

Salam disebutkan batrwa ia menunggunya selama satu tahun.602

Az-Zamakhsyari menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas,

bahwa Isma'il berjanji kepada seorang sahabatnya untuk

menunggunya di suatu tempat, lalu ia menunggunya selama satu

tahun.

Al Qusyairi mengatakan, "Ia tidak beranjak dari tempatnya

selama satu tahun, sampai Jibril AS mendatanginya, lalu berkata,

'Sesungguhnya saudagar yang memintamu untuk menunggunya

sampai ia datang adalah iblis, maka janganlah kau tunggu karena ia
tidak perlu dihormati."

Cerita ini jauh dari kemungkinan dan tidak shatrih. Telatr

@0 Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Adab, bab: Janji
(4t30r).

il rin. Tafsir Al Mattardi Qt529).
602 Perkataan ini jauh dari benar dan tidak shahih.
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dikatakan, batrwa Isma'il tidak pemah menjanjikan apa pun kecuali

memenuhinya. Inilah pendapat yang benar, dan inilah yang

diisyaratkan oleh konteks ayat im. Wallahu a'lam.

Kefiga: Sehubungan dengan ini terdapat sabdaNabi SAW,

* Janj i adal ah hutang.'ffil

Dan dalam atsar disebutkan:

,.tc. -u tr.;;) o&Jl
a

"Janji6@ seorang mukmin adalatr wajib.'

.",*U ,yljlt i*li

Demikian ini dalam karakter orang-orang beriman. Adapun

yang kami katakan, bahwa itu tidak wajib adalatr berdasarkan

konsensus (rjma') ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu

Umar, batrwa barangsiapa yang menjanjikan suatu hana trntuk

melipatgandakannya kepada para penghutang, maka untuk itu kami

katakan: Keharusan pemenuhan janji disertai dengan kebaikan sikap

perikemanusiaan, maka yang tadi itu tidak perlu dilaksanakan. Bangsa

Arab sendiri sangat memuji pemenuhan janji serta mencela

penyelisihan janji dan pengkhianatan, demikian juga umat-umat

lainnya. Alangkatr bagusnya seseorang yang telatr mengatakan,

603 Hadits ini disebutkan oleh As-suyuthi dalam Al Jami' Al Kabir Qla$) dari
riwayat Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir, Ad-Dailami dan Ibnu Asakir dari Ali
RA. Al Haitsami mengatakan, "Di dalam sanadnya terdapat Hamzah bin Daud, ia
dinilai dha'if olehAd-Daraquthni. Malcna al 'idah dain adalah bahwa ini merupakan
akhlak terpujr, seperti halnya hutang yang wajib ditmaikan, ini terkait dengan

keharusan memenuhi janji."
M Al Wa'yt adalah al wa'du (anji). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu

adalatr kiasan ungkapan janji yang tidak dinyatakan dengan perkataan yang jelas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatr janji yang dijalnin. Silakan merujuk
An-Nihayah (51144).
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'ua f|rr.'i,iry-'A a;e 
-U.';'Mi;i

"Bilamana seorang merdeka mengatokan kcpada orang yang butuh

'Ya' mola hendaHah ia memenuhinya, ksena orang merdelca

menjamin janji."

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa pemenuhan janji

menjadikan pelakunya berhak dipuji, sedangkan penyalahan janji

berhak dicela. AUah SWT prm telah memuji orang yang membenarkan

janjinya (memenuhi janjinya) dan menrmaikan nadzamya. Dengan

begitu sudah cukup sebagai pujian dan bagt yang menyalatrinya

culnrylah itu sebagai celaan.

Keempat: Malik mengatakan, "Bila seseorang meminta kepada

orang lain agar memberinya suatu pemberian lalu orang itu berkata

'ya', lalu tampak bahwa ia tidak melaksanakanny4 apa yang

semestinya ia lakukan?" Selanjutnya Malik berkata, "Jika itu berupa

pelunasan hutang, lalu ia diminta untuk menunaikannya, lalu ia
menjawab 'ya', dan saat itu prm disaksikan oleh beberapa orang, maka

tidak ada yang dapat melepaskannya bila hal itu disaksikan oleh

minimal dua orang saksi."

Abu Hanifatr beserta para sahabatnyq Al Auza'i, Asy-Syaf i
dan semua ahli fikih mengatakan, "Sesungguhnya janji itu tidak ada

yang harus dipentrhiny4 karena hal itu hanya berupa manfaat yang

tidak pemah diterimanya dalam bentuk pinjaman, dan itu hanya

berupa pelimpahan. Pada selain pinjamaq itu hanya berupa orang

perorang yang diserahkan namun tidak pematr diterimakan, maka

pemiliknya harus mengambilnya kembali."

Dalam riwayat Al Brrkhari disebutkan, ft;'i*y-t #i Cfi:i
*)i i;# ';r(*Do, ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereko)
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Hsah Isma'il (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia

adalah seorang yang benar ianiinya."

Ibnu Asywa' memenuhi janji, dan menceritakan itu dari

Samuratr bin Jundub.6os

Al Bukhari mengatakan, "Menurutku, Ishak Ibnu Ibratrim

berdalih dengan hadits Ibnu Asywa'."

Kelima: 6$; o6"Dan dia adalah seorang rasul dan nabi."

Suatu pendapat menyebutkan: Isma'il diutus ke suku Jurhum, dan

semua nabi apabila berjanji maka mereka memenuhi. Dikhususkannya

penyebutan Isma'il adalatr sebagai penghormatan baginya. Wallahu

a'lam.

Keenam: ',i;\ 1Y-6(5 
*oo, ia menytruh ahlinya" Al Hasan

mengatakan" "Yalsri umatnya."66 Dalam bacaan Ibn Mas'ud

disebutkan : a.'?1q a.l,iatu. t:!t3 i;. fi ';U i'Ci loan ia menyuruh

ahlinya, Jurhum don attabtya untuk mengerialran shalat dan

menunaikan zakat).607 ({; -i; i4'g(3"oon menunaikan zahat, dan

ia adalah seorangyang diridhai di sisi Tuhannyd'yakni diridhai, suci

lagi shalih.

Al Kisa'i dan Al Faxra'608 mengatakan, "Yang mengatakan

mardhiyy maka formatnya dali radhiftz." Keduanya juga mengatakan,

"Orang-orang Hijaz mengatakan: mardhanw." Al Kisa'i dan Al

Farra'6@ mengatakan, "Di antara orang Arab ada yang mengatakan:

@5 Hadits ini disebutkan oleh Al Bukhari dalanTariiltrrya.
ffi Atsar dari Al Hasan yang dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam Al Balv

(6tree).*' Yuog dicantumkan dalam Al Balr (61199) dari Ibnu Mas'ud dan yang

rerdapat dalam mushaf Abdullah adalah: U'i']lilgi (Dan ia menyrruh kaumnya).
08 Lih. Ma'ani Al Qur'ankarya Al Fara', 21170 dan I'rab Al Qur'an karya An-

Nuhas (3DO).o lbid.
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ridhwaan dan ridhyaan, maka ridlm,aan seperti format mardhfry,

sedangkan ridhyaan seperti format mudh$ry. Sementara orang-orang

Bashralr hanya membolebkan :, ridlw aan dan ribw aan."

Abu Ja'far6l0 An-Nuhas mengatakan, "Aku mendengar Abu

Ishak Az-Zuyaj mengatakan: 'Mereka keliru dalam penulisan, karena

mereka menuliskan ribaa dengan ya', kemudian mereka juga keliru

dalam hal yang lebih berat dari itu, yaitu mereka mengatakan:

rabyaan. Padatlal itu tidak boleh selain ribwaan darn ridhwaan Allatt

Ta'ataberfirman: .Pi bfi|Yiag: *frt;:6 'Dan sesuatu riba

(tambahan) yang karru beriko, agar dia menambah Pada lwrta

manusia.' (Qs. Ar-Ruum [30]: 39)."

Firman Allah:

W'^g{;@ 6 6"-'*, i,(,xy'e,L# +ft|
@ry

"Don ceritakanloh (hai Muhammad kepado mereka, kisoh)

Idris (yang tersebu) d dolorrrAl Qur'on. Sesungguhnyo ia

adaloh seorung yang sangd membenorkon dan seorang nabl
Dan Kami telah mengangfolnya ke marlabat yang tinggi."

(Qs. Maryam [19]: 56-57)

Firman Auah swr, 66-* i,( ,ry"O;y# +Irs "Dan

ceritalranlah (hai Muhammad kcpada mereka, kisah) Idris (yang

tersebut) di dalam Al Qtr'on Sesungguhnya ia adalah seorang yang

o'o Lih. I'rab Al Qtr'anktyaArNrhas (3/20).
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sangat membenarkan dan seorang nabi." Idris AS adalah orang

pertama yang menulis dengan pen4 orang pertama yang menjatrit baju

dan mengenakan baju yang dijatrit, orang pertama yang menemukan

ilmu perbintangan, perhitungan dan peredafturnya. Dinamai Idris

karena banyaknya ia mempelajari Kitabullatr Ta'ala. Allah Ta'ala

menurunkan kepadanya tiga puluh lembaran sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits Abu Dzar.

Az-Zamaldtsyari6ll mengatakan, "A& yang mengatakan,

bahwa dinamai Idris karena banyaknya ia mempelajari Kitabullah

Ta'ala. Namanya adalah Akhnun." Namun ini tidak benar, karena bila

kata itn seperti pla ifiil dari kata ad-dars, maka hanya ada satu

sebab, yaittr ilmiyatr, dan itu bisa dirasftrfi namun karena tidak dapat

ditashrif, maka ini menunjul&an bahwa nama itu adalah 'ajam (bukan

kata Arab). Demikian juga kata iblis adalatr ajam (bukan kata Arab),

ini bukan dali al iblaas sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian

orang. Demikian juga Ya'qub (btrkan dari kata Arab), dan demikian

juga Israil, bukan dari israal sebagaimana yang dinyatakan Ibnu As-

Sikit.

Bagi yang tidak mendalam dan tidak banyak menelaah, maka

akan banyak pandangan darinya yang seperti ini. Memang tampaknya

makna Idris AS dalam batrasa itu dekat dengan pola tersebut, lalu

perawi mengiranya sebagai derivasi dari ad-dars.

. Ats-Tsa'labi, Al Ghaznawi dan yang lainnya mengatakan, "Ia

adalah kakeknya Nuh." Pendapat ini salatr, dan mengenai ini telatr

dipaparkan dalam suratr Al A'raaf.512 Demikian juga yang disebutkan

di dalam sirah, bahwa Nuh AS Ibnu Lamik bin Matwasylakh bin

6rr Lih. Al KasysydQ/414).
6t' Lih. Penafsiran ayat 59 dari suratr Al A'raaf.
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Akhnukh, yaitu Idris sang nabi sebagaimana yang mereka nyatakan.

wallahu Ta'ala o'lam. Yang pertama kali diberi kenabian dari antara

anak cucu Adam dan pertama kali menulis dengan pena adalatr Ibnu
Yarid bin Matrlail bin Qinan bin Yanisy bin Syits bin Adam AS.

Firman Allah SWT, W (k '.gi; ,,Dan Kami telah
menganglratnya kc martabat yang tinggi." Anas bin Malik, Abu Sa,id
Al Khudri dan yang lainnya mengatakan, "Yakni langit keempat.,, Ini
diriwayatkan dari Nabi SASf", d* demikian juga yang dikatakan
oleh Ka'b Al Ahbar. Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak mengatakan,
*Yakni langit keenam.'rla Demikian yang dikemukakan oleh Al
Mahdawi.

Menunrt saya (Al Qurthubi): Disebutkan dalam riwayat Al
Bukhari, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, ia mengatakan,
*Aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, ..pada malam
diperjalankannya Rasulullah sAw dari masjid I(a'batr ..,,615 ul hadits.

Di antaranya disebutkan: "Di setiap langit terdapat para nabi -
beliau menyebutkan merekr di antaranya adalah Idris di langlt
kedua." Ini prediksi lemah (perawi), yang benar adalah di langit yang

keempat. Demikian juga yang diriwayatkan oleh rsabit Al Bunani
dari Anas bin Malik dari Nabi sAw yang disebutkan oleh Muslim di
dalam Ash-Shahih. Malik bin Sha'sha'ah meriwayatkan, ia
mengatakan, "Nabi SAW bersabda,

_ , 
u" Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang permulaan ciptaan,

bab: Penyebutan Malaikaq dan Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab:
Isra'. Rasulullah SAW ( I /l 50).

6ra Diceritakan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak oleh Al Mawardi dalam
Tafsirnya (2/529).

6rs Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang shalat, bab:
Bagaimana Diwajibkannya shala! dan pada pembahasan tentang permulaan
Ciptaan, bab: Penyebutan Malaikat.
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.!")'5, 1:3t e. ni,l. e tS,:At d. s;ai A
,Ketika aht dinaitran lu langit, alat mendatangi Idris di langit

kcempat'." HR. Muslim.

Sebab diangkatnya adatatr sebagaimana yang dikatakan oleh

Ibnu Abbas, Ka'b dan yang lainnya: Yaitu pada suatu hari Idris keluar

unhrk suatu keperluan" lalu ia terkena sengatan panas matatrari, maka

ia pun berdo4 *Ya Allatr, aku berjalan pada suatu hari (sudah seperti

ini), apalagr yang memikulnya selama lima ratus tahun dalam satu

hari. Ya Allah ringankanlah terhadapnya dari beratlya." Maksudnya

adalatr malaikat yang ditugaskan menangani matatrari.

Idris berdoa, "Ya Allah, ringankanlah terhadapnya dari

beratryq dan redakanlatr terhadapnya dari panasnya." Ternyata

malaikat itu mendapati ringannya matatrari dau bayangan yang tidak

diketahui, lalu malaikat itu berkata, *Wahai Tuhanku, Engkau telah

menciptakanku gnttrk membawa matahari, apa yarug telah Engkau

tetapkan padanya?"

Allah Ta'ala berfirman, "sesungguhnya hamba-Ku, Idris,

telah memohon kepadaku agar Alu meringankan berat dan panasnya

terhadapmu, maka Aku mengabulkannya." Malaikat ittr berkata lagi,

,.wahai Tuhanku, kumpulkanlah aku dengannya, dan jadikanlah

pertautan yang dekat antara aku dan dia." Lalu Allatt pun

mengizinkannya sehingga Idris datang, lalu Idris AS bertanya, ia

berkat4 "Aku diberitahu, bafiwa engkau adala]r malaikat yang lebih

mulia dan lebih kuat daripada malaikat maut, mintalatr syafa'at

kepada-Nya ag8[. menangguhkan ajalku, sehingga aku bisa menambah

kesyukuran dan ibadah."

Malaikat itu berkata "Allah tidak akan menangguhkan suatu
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jiwa pun bila telatr datang ajalnya." Idris berkata lagi kepada malaikat

itu, "Aku sudatr tatru itu, tapi ifu akan lebih menentramkan hatiku.,'

Malaikat itu berkata" *Baiklah.'Kemudian malaikat itu membawanya

dengan sayapnya, lalu membawanya ke langit, dan menempatkannya

di tempat terbitnya matahari, kemudian berkata kepada malaikat mau!
srr{ku punya seorang teman dari kalangan manusi4 ia meminta aku

supaya minta syafa'at kepadamu agfi menangguhkan ajalnya.,,

Malaikat maut menjawab, "Itu bukan wewenangku, tapi bila kau mau

tahu, maka aku bisa memberitatru kapan ia akan mati.', Ia pun

menjawab, "Baiklah.'

Lalu malaikat maut melihat catatannya lalu berkata, *Engkau

bertanya kepadaku tentang seorang manusia, aku lihat ia tidak akan
pernah mati." Malaikat pembawa matahari bertanya, "Bagaimana
itu?" Malaikat maut menjawab, *fih tidak mendapatinya kecuali ia
akan mati di tempat terbitrya matahari." Malaikat itu berkata, ,.Aku

datang kepadamu dan aku meninggalkannya di sana." Malaikat maut
berkata, "Berangkatlatr, engkau tidak akan mendapatinya kecuali ia
telah mati. Demi Allah tidak ada sedikit pun yang tersisa dari ajalnya
Idris." Lalu malaikat itu pun kembali, lalu ia mendapati Idris telatr

mati.

As-Suddi berkata" "Pada suatu hari ia tertidur, lalu ia
merasakan panasnya sengatan matahari, maka ia pun bangun dan ia
merasakan kesukaran, lalu ia berdoa: 'Ya Allah, ringankanlah
panasnya dari malaikat matahari, dan bantulah ia dari beratrya.

Sesungguhnya ia senantiasa bergumul dengan api yang sangat panas.'

Ternyata malaikat matatrari mendapati telah disediakan

baginya sebuah kursi yang terbuat dari catraya, di sebelah kanannya

terdapat tujuh puluh ribu malaikat, dan seperti itu pula di sebelah
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kirinya, mereka semua membanhrnya dan menggantikan tugasnya dan

pekerjaan di bawah perintahnya. Lalu malaikat matahari berkata,

'V/ahai Tuhanku, darimana aku memperoleh ini?' Allah menjawab,

'seorang laki-laki dari katangan manusia, yaitu Idris, telatr berdoa

untukmu'."

Selanjutnya dikemukakan seperti haditsnya Ka'b. Berikutnya

ia menyebutkan: Lalu malaikat matatrari berkata kepada Idris, 'Apa

engkau menginginkan suatu keperluan?' Idris menjawab, 'Ya, aku

menginginkan kiranya alnr berada di surga.' Lalu malaikat itu

mengangkatnya dengan sayapnya, kemudian terbang membawanya,

ketika berada di langit keempat, ia bertemu dengan malaikat maut

yang tengatr melihat ke langit, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka

malaikat matahari pun memberi salam kepadany4 dan ia berkata,

'Wahai Idris, ini malaikat maut, berilatr salam kepadanya.'

Mataikat maut berkata, 'subhaanallatr. Apa artinya kau

mengangkatnya kemari?' Malaikat matatrari menjawab, 'Aku

mengangkatnya unttrk memperlihatkan surga kepadanya.' Malaikat

maut berkata" 'sesrurgguhnya Allatr Ta'ala telatr memerintatrkanku

unhrk mencabut nyawa Idris di langit keempat, lalu aku berkata,

'Wahai Tuhanlu, di langit keempat sebelah mana adanya Idris.' Lalu

aku turun, ternyata dia ada bersamamu.' Lalu malaikat maut mencabut

nyawanya, kemudian membawanya ke surga. Kemudian malaikat

menguburkan jasadnya di langit keempat. Itulah firman Allah Ta'ala:

W WJ, '"\,,;; (Dan Kami telah mengangkatnya trc martabat yang

tinggi)."

Wahb bin Munabbih mengatakan, "setiap hari diangkatkan

untuk Idris dari ibadah seperti yang diangkatkan bagi penduduk bumi

pada masanya, maka malaikat takjub terhadapnya dan ia dirindukan
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oleh malaikat maut, lalu malaikat maut meminta izin kepada

Tuhannya untuk mengunjunginya, maka ia pun diizinkan.

Malaikat maut pun mengunjunginya dalam wujud manusi4

sementara itu Idris biasa berpuasa di siang hari. Saat tiba waktu

berbuka, ia mengajak malaikat itu (yang berwujud manusia) untuk

ikut makan, namun malaikat itu menolak.

Hal itu terjadi hingga tiga hari, maka Idris mengingkarinya,

lalu Idris berkata, 'Siapa engkau?' Malaikat itu menjawab, ,Aku

malaikat maut. Aku telatr meminta izin kepada Tuhanku agar bisa

menyertaimu, lalu Dia mengizinkanku.' Idris berkata lagi, 'Aku punya

satu keperluan kepadamu.' Malaikat itu bertanya, 'Apa itu?, Idris
berkata, 'Engkau cabut nyawaku.'

Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat itu agar mencabut

nyawany4 maka malaikat itu pun mencabut nyawanya, lalu
mengembalikannya saat itu juga. Lalu malaikat maut bertanya,'Apa
gunanya mencabut nyawamu?' Idris menjawab, 'Agar aku bisa

merasakan sakit kematian, sehingga aku bisa lebih mempersiapkan

diri menghadapinya.' Setelatr sesaat Idris berkata lagi kepadily&,
'Aku punya satu keperluan lagi terhadapmu.' Malaikat itu bertanya,

'Apa itu?' Idris berkata, 'Engkau mengangkatku ke langit, lalu aku

melihat surga dan neraka.'

Maka Allatr Ta'ala mengizinkan malaikat itu untuk

mengangkatnya ke langit, lalu Idris melihat neraka, maka ia pun
pingsan, tatkala siuman, ia berkata, 'Perlihatkan surga kepadaku.,

Lalu ia dimasukkan ke surga, kemudian malaikat berkata kepadanya,

'Keluarlah agar kau bisa kembali ke tempatmu.' Namun Idris
berpegangan pada sebatang pohon dan berkata, 'Aku tidak mau keluar

darinya.'
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Lalu Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat sebagai

penengatr, malaikat itu berkata, 'Mengapa karnu tidak mau keluar?'

Idris menjawab, 'Karena Allah Ta'alatelah berfirman, 'rS;yt tS k
.7!t 'fiop-tiap yang berjiwa akan merasalcan mati.' (Qs. Aali

'Imraan [3]: 185) dan aku sudatr merasakannya. Dan Allah juga telah

berfirman, Cryb I {.+ o$ 'Don tidak ada seorang pun dari

padamu, melainkan mendatangi neralca itz.' (Qs. Maryarn [9]: 7l)
dan aku telatr mendatanginya. Dan Allah juga telatr berfirman, iVi
'g-;;L" q4 'Dan mereka sekati-kali tidak akan dilreluarkan

daripadanya; (Qs. Al Hijr [5]: 48), jadi bagaimana aku akan

keluar?' Allah SWT berkata kepada malaikat maut, 'Dengan seizinku

ia masuk surg4 dan dengan perintahku ia keluar.' Idris pun hidup di

sanq itulah firman-Nya: q' (k '^gi; 'Dan Kami telah

menganglatnya ke martabat yang tinggi'."

An-Nuhas6l6 mengatakan, "Ucapan Idris: 'driA, V & ,i
'Dan merelra sekali-kali tidak akan dikeluolwn daripdonya.' (Qs. Al

Hijr [15]: 48), kemungkinannya batrwa Allah memberitatrukan ini kepada

Idris, kemudian Al Qur'an ditunrnkan mengandung ini." Wahb bin

Munabbih mengatakan, "Maka kadang Idris bersenang-senang ke surg4

dan kadang menyembah Allah Ta'ala bersama para malaikat di langit."

Firman Allah:

'{63 ii' ii(. i,:! u'$i g *'$\ A rji,lij,
A:'* ti; $y'rffi 6i #r,r;;5 ei\- fii ;., d

frW;$;iV&$
616 Lih. Ma'ani Al Qur'an (41338).
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"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh

Allah, yaitu pora nobi dari keturunan Adam, dan dari orong-
orang yang Kami angkot bersama Nuh, dan dari keturunan

Ibrahim dan fsrail, dan dori orang-orang yang telah Kami beri
petunjuk don telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayot

Allah Yang Maho Pemurah kepada mereka, maka mereko

menyungkur dengan bersujud don tnenangis."

(Qs. Maryam [19]: 58)

Dalam ayat ini dibatras empat masalatr:

Penama:FirmanAllahSwT,u'4ihd;{Ji'Ar-ri,4i
iil'. i:i "Mereka rtu adalah orang-orang yang- telah diberi nilsnat

oleh Allah, yartu para nabi dari keturunan Adam," maksudnya adalatr

hanya Idris saja. d'{63 i,.iu"Dan dari orang-orang yang Kami

anglrat bersama Nuh,; maksudnya adalah hanya Ibrahim saia. |it 6.,
'pS\"Oo, dari keturunan lbrahin," maksudnya adalah lsma'il, Ishak

dan Ya'qub. .9 "dar" dari keturunm, ,jlt?l ulsrail' Musa, Hartrn"

7-akariya, Yatrya dan Isa.

Jadi Idris dan Nuh mempunyai kemuliaan karena dekat dengan

Adam, sementara Ibrahim mempunyai kemuliaan karena dekat dengan

Nuh, sementara Isma'il, Ishak dan Ya'qub mempunyai kemuliaan

karena dengan Ibrahim. Ci #t"Dan dari orang-orang yang telah

Kami beri petunju?' yalilni kepada Islam. 
-6LS 

"Dan telah Kami
pilih" dengan keimanan. d$i 4; P Ur 

'il 
"Apabila dibacakan

ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah lcepada mereko." Syibl bin
Abbad Al Makki membacanya: ,Sii-,5r7 dengan bentuk mudzakkar,

617 qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyatr di dalam Al Muharrar At Wajb
(l l/40) dan Abu Halyan di dalam Al Bahr (61200).
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karena ta'nits di sini btrkan hakekat yang disebabkan oleh keberadaan

pemisah. #:@'ff*uoto mereka menytnghtr dengan bersuiud

dan menangis." Allah mensifati mereka dengan ketundukan terhadap

Allah dan menangis. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan dalam

surah Al Isra'.618

Dikatakan bakaa-yabkii bukaa'an'bukiyyun dan bukyan, hanya

saja Al Khalil mengatakan, "Bila tangisan hanya sebentar, maka itu

menyerupai kesedihan." Maksudnya adalah yang tidak disertai suara

(isakan). Seorang penyair mengatakan,

,jft Y:it<lt *v,:t tiKj t4 ,fu €:,'*<,
uMataht menangis, dan ia memang berhak untuk menangisinya

Namun isalan itu tidakberarti apo'aPa dan tidakpula tangisan;$te

@ *Dengan bersuiud' pada posi si nashab sebagu hat

(keterangan kondisi) a* $i " Dan menangis" di' athJkankepadanya.

Kedua: Ayat ini menunjukkan, batrwa ayat'ayat Yang Maha

Pemuratr mernpunyai pengarutr terhadap hati. Al Hasan mengatakan,

"W \',;, Vi ,f{;i u::'l* ti; $\@pabita dibacatwn rvat'avat

Attah Yang Mqha Pemurah kepada mereka, maka mereka

menyunghtr dengan bersujud dan menangis) di dalam shalat."620

Al Asham mengatakan, "Yang dimaksud dengan ayat'ayat

Allatr Yang Matra Pemuratr adalah kitab-kitab yang mengandung

u" Lih. Penafsiran ayat 109 dari surah Al Israa'.
6'e Bait syair ini dinisbatkan oleh Al Mubarad di dalam Al Kamil,l89, kepada

Hassan bin Tsabit, dan di dalam Al-Lisan (entri: bakaa) dinisba&an kepada Hassan

bin Tsabit, Abdullatr Ibnu Rawahatr dan Ka'b bin Malik. Bait syair ini dijadikan

bukti penguat oleh Asy-syaukani di dalam Fath Al Qadir (31479).
t'd Atsar ini disebutkanoleh Al Kiya Al Harasi di dalam Abkqm Al Qur'an

(3t270).
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pentauhidan-Nya dan hujjah-hujjahnya, dan batrwa mereka bersujud

ketika dibacakannya ayat-ayattersebut dan ketika disebutkannya."62l

Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa yang dimaksud

dengan itu adalatr hanya Al Qur'an,Qz dal batrwa mereka bersujud

dan menangis ketika dibacakannya itu.

Al Kiyu"' mengatakan, "Dari pendapat ini disimpulkan,

bahwa Al Qur'anlatr yang dibacakan kepada semua nabi. Tapi jika

begitu, maka Rasulullah SAW bukanlah nabi yang khusus diturunkan

Al Qtu'an kepadanya."

Ketiga: Abu Bakar Ar-Razi berdalih dengan ayat ini untuk

menyatakan wajibnya sujud Al Qur'an (sujud tilawatr) bagi yang

mendengar dan membacanya."

Al Kiya62a mengatakan, "Ini jauh dari mengen4 karena kriteria

ini bersifat umum untuk semua ayat-ayat Allah Ta'ala, dan dengan

digabungkannya kata sujud dengan menangis, dan dari situ

menjelaskan tentang cara para rrabi 'alaihimush shalatu was salam

dalam mengagungkan AUah Ta'ala dan ayat-ayat-Nya. Jadi ini tidak

menunjukkan waj ibnya sujud pada ay at tertentu."

Keempat: Para ulama mengatakan: Bagi yang membaca ayat

sajadah hendaknya berdoa dengan doa yang sesuai dengan ayat-

ayatnya. Bila ia tengah membaca surah As-Sajdah: alif larn miim

tanziil, maka ia berdoa: "Ya Allah, jadikanlatr aku termasuk orang-

orang yang bersujud karena mengharapkan melihat wajatr-Mu dan

orang-orang yang bertasbih dengan memuji-Mq dan aku berlindung

,r, Ibid.
@2lbid.
68 Lih. Ahkam at Qur'an (3127 l).
620 lbid.

lTafsir at Qurthubi I [,rD



kepada-Mu dari menjadi orang-orang yang menyombongkan diri

terhadap perintatr-Mu. "

Bila ia tengah membaca ayat sajadah suratr Al Isra', maka

hendaklah ia berdoa: "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang

yang mengangis kepada-Mu dan tunduk patuh kepada-Mu."

Bila ia tengah membaca ayat ini, maka hendaklah ia berdoa:

"Ya Allah, jadikanlatr aku termasuk hamba-hamba-Mu yang

dianugerahkan nikmat pada merekq yang ditunjukkan unttrk bersujud

kepada-Mu dan yang menangis saat membaca ayat'ayat-Mu."

Fiman Allah:

'ij$,!;'o. 53\ W6',)51 VtA JL' P b iii
7;'A'blii,a4i'' W,*t'ir;i 4G ;if @ ri
,X;$y ::,V'fi$'^;t,4i E; +r;@ g'oAj:l
,e #:;l;ffi Jy;i *.1,r5-{ @ 6i i'r;, i(

@6.j
"Mako datanglah sesudah mereka, pengganti (yang ielek)
yang menyia-nyiakan shalot dan memperturutkan hawa

nafsunya, moka mereko kelak akan menemui kesesatan,

kecuali orang yang bertoubat, beriman dan beramal shalih'

maka mereka itu akan masuk sarga dan tidak dianiaya

(dirugikan) sedikit pun. Yaitu surga 'Adn yang telah diianiikan

oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-homba-Nya,

sekalipun (surga itu) tidak nampak. Sesunggahnyaianii Allah

i,W$SbLiei'a,ut, W).:K
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itu pasti akan ditepatl Mereko tidak mendengar perkatoan
yang tok berguna di dolam surga, kecuali acapan salam. Bagi
mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pag, dan petang. Itulah
surga yong akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami

yang selalu bertakwa.." (Qs.Maryam [19]: 59-63)

Dalam ayat-ayat ini dibatras empat masalah:

Pertama: Firman Allah SwT, .iL ?i , ,lib *Moko

datanglah sesudah mereka, penggantf' yakni ketunrnan yang bunrk.

Abu Ubaidatr625 mengatakan: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, "Itu terjadi pada hari kiamag

yaitu sirnanya orang-orang shalih dari umat ini, yaitu umat

Muhammad SAW. Mereka saling meratapi kehilangan sebagian

lainnya dalam derita kehilangan."626 Pembatrasan tentang ,''.1t rcluh

dipaparkan dalam suratr Al A'raaf627, ma|'atidak perlu diulang lagi di
sini.

Kedua: Firman Allah SwT, 
"j5l 

VJl "Yang menyia-

nyialran shalaf' Abdullah dan Al Hasan membacanya: tlVl
ctlj)!dt,628 dalam bentuk jarnak. Ini adalah celaan dan nash yang

menyatakan bahwa menyia-nyiakan shalat termasuk perbuatan dosa

62s Di dalam Ma'ani Al Qur'an karya An-Nuhas (4/339), Abu Ubaida
mengatakan, "Yang tampak batrwa itu yang benar, karena atsar ini tidak terdapat di
dalam Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah."

626 Atsar dari Mujahid yang dikemukakan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al
Bayan (16/75), An-Nuhas di dalam Ma'ani Al Qur'an (41339,Ibnu Katsir di dalam
Tafs-irnya ((51239) dan As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Mantsur (41277).

o" Lih. Penafsiran ayat 169 dari surah Al A'raaf.
628 qira'ah dalam bentuk jamak ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalan Al

Muharrar Al lVajiz (l l/40) dan dinisbatkan kepada Al Hasan, dan ia mengatakan,
"Ini terdapat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud." Disebutkan juga oleh Abu Hayyan di
dalam Al Bahr (6D01) dan dinisbatkan kepada Abdullah, Al Hasan, Abu Raziq
Adh-Dhahhak dan Ibnu Muqsim.
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besar yang pelakunya dianggap pembangkang, dan mengenai hal ini

tidak ada perbedaan pendapat. Umar mengatakan, "Barangsiapa

menyia-nyiakanya, maka terhadap hal lainnya ia akan lebih menyia-

nyiakan."

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud

oleh ayat ini. Mujatrid mengatakan, "Kaum Nahsrani yang datang

setelatr Yahudi."62e

Muhammad bin Ka'b Al Qaraztri dan Mujahid juga, serta

Atha' mengatakan, "Mereka adalah suatu kaum dari umat Muhammad

SAW di akhir zllmtrn. Yakni, bahwa di antara umat ini ada yang

wataknya demikian, tapi bukan berarti mereka yang dimaksud dengan

ayat ini."63o

Mereka juga berbeda pendapat mengenai makna menyia-

nyiakan shalat. Al Qaraztri mengatakan, "Menyia-nyiakannya adalah

mengingkari dan menentanglya."63 
I

Al Qasim bin Mtrktraimaratr dan Abdullah bin Mas'ud

mengatakan, "Yaitu menyra-nyiakan waktunya dan tidak memenuhi

hak-haknyr.n632 Initah pendapat yang benar. Dan apabila

melaksanakan shalat sendirian, maka tidak sah dan tidak mencukupi,

hal ini berdasarkan sabda Nabi sAW kepada seorang laki-laki yang

melaksanakan shalat, lalu selesai shalat ia menghampiri beliau dan

mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau berkata kepadanya,

62e pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam Al Muharrq Al Wajiz

(l l/40, 4l).
630 lbid.
t3, Atsar dari Al Qaraztri ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al

Bayan (16174) dengan perbedaan redaksi, Al Mawardi di dalam Tafsirnya (21530),

fUnu einiyatr-Ai ditarn Al Muhanar Al lYaiiz (ll/41) dan Ibnu Katsir di dalam

Tafsimya (5D38).
ut, Atsar dari Ibnu Mas'ud ini disebutkan di dalam referensi-referensi tadi.
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"Kembalilah lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau

belum shalat."633 Sampai tiga kali. HR. Muslim.

Hudzaifah berkata kepada seorang laki-laki yang shalatnya

kurang lengkap, *Sejak kapan engkau melakukan shalat begitu?" Ia

menjawab, "Sejak empat puluh tahun." Hudzaifah berkata, "Engkau

tidak shalat. Jika kau mati dan mengerjakan shalatnya begitu, maka

engkau mati tidak di atas fitah Muhammad SAW." Kemudian perawi

mengatakan, "Lalu orang itu meringankan shalatrya,

menyempurnakan dan membaguskannya."634 HR. Al Bukhari, lafazh

ini adalah latafu An-Nasa' i.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia

mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,

,trtSt Ud) ;y; ,"i;,t

' TidaHah culatp shalat yang orangnya tidak menegaklcan' ."63s

Maksudnya adalah tidak meluruskan tulang punggungnya

ketika ruku dan sujud. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan

shahih."

Hadits ini diamalkan oleh para atrli ilmu dari kalangan sahabat

Nabi SAW dan generasi setelatr mereka. Mereka memandang

keharusan melunrskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Asy-

Syafi'i, Ahmad dan Ishak mengatakan, "Barangsiapa yang tidak

t" Hadits shahih,takhrijnya telah dikemukakan.
534 Diriwayatkan maknanya oleh Al Bulfiari, An-Nasa'i dengan lafazturya pada

pemt-ahasan tentang Lupa" bab: Kekurangan Shalat (3/58, 59).
635 IlR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Shala! bab: Riwayat-Nwayat

Tentang Orang yang Tidak meluruskan Tulang Punggung Ketika Ruku dan Sujud

Ql 5l), dan ia mengatakan, " Has an s hahih."



meltruskan tutrang punggungnya ketika ruku dan sujud, maka

shalatnya rusak. Rasulullah SAW telatr bersabda,

,rjbt J;-'#-,.;id.ir $b itLst etl,
o

!r tl+ i, It; i (if a:;:t iv ort!:tt ;;';.Uk

'shalat iru adalah shalatnya orang munafrk, ia du&tk menanti

matahari, hingga ketika sufuh berada di antara dua tanduk

syetan, ia berdiri lalu mematubrya empat kali. Ia tidak

mengingat Altah di dalamnya kccuali lanya sedikit'.'$36 lri
adalah celaan bagl yang melakukannya seperti itu.

Farwatr bin Khalid bin Sinan berkata, "Suatu ketika para

satrabat Adh-Dhahhak metasa sangat lambat menanti sang amir

melaksanakan shalat Ashar hitgga hampir matahari terbenam, lalu

Adh-Dhahhak membaca ayat ini, lalu berkata 'Demi Allah, aku lebih

suka meninggalkannya daripada menyia-nyiakannya'."

Kesimpulan dari perkataan-perkataan tadi, batrwa orang yang

tidak memelihara kesempurnaan wudhu, rukxr dan sujudnyao berarti ia

tidak memeliharanya, dan orang yang tidak memeliharanya berarti

telah menyia-nyiakannya. Dan orang yang menyia-nyiakannya, maka

terhadap hal lairurya ia akan lebih menyia-nyiakan, sebagaimana

sebaliknya, orang yang senantiasa memeliharanya, maka Allah akan

senantiasa memelihara agamanya, dan tidak ada agama bagi yang

tidak melaksanakan shalat.

63t HR. Muslim pada pembahasan tentang Masjid, bab: Anjuran Bersegera

Melaksanakan Shalar Ashar (l/434). Diriwayatkan juga oleh Abu Daud pada

pembahasan tentang Shalat, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada pembatrasan tentang

Waktu-Waktu Shalat, serta Ahmad di dalam Al ltfusnad(31149).
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Al Hasan mengatakan, "Mereka memvakumkan masjid-masjid

dan sibuk dengan produksi-produksi dan pekerjaan-pekerjaan

lainnya."63' +53i W:6 (dan memperturutkan hawa nafsunya),

yakni kenikmatan dan kemaksiatan.

Ketiga: At-Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan dari Anas

bin Hakim Adh-Dhabbi: Bahwa ia datang ke Madinah, lalu berjumpa

dengan Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya,

"Wahai anak muda, maukah aku ceritakan suatu hadits kepadamu,

semoga Allah Ta'ala memberimu manfaat dengannya." Maka aku
jawab, "Tentu." Ia berkata:

,i:t3t pr;f ,y r.t ii ,fit *. i;t _ t l\f Lt

:fu err,)u ,pf';:, *y. jar'!rq ?'r J*
c 'tt li *'^iti Uts'ot) ,qik't ,{3 Lr*bts ob ,ihs li * ai6 |-irs'orp

/
c -, , / ,

c, 1 , tt-9, t.- . I

it:.}li i"'i i ,y'p U fuj sr.,,r t#i :,lu 1it
t

bp,i# qrtf.btsHr:JE t;+ q',,e
aara L?'

t

li'ok Lti ,t'# a il

u:e
"Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada

hari kiamat adalah shalat. Allah Yang Maha Suci lagi Maha
Tinggi berfirman kepada para malaikatnya dan Dia lebih

mengetahui, 'Lihatlah shalatnya hamba-Ku, apakah

,nenyempurnakannya atoukah menguranginya.' Bila sempurna

malra drtuliskan semryrna, dan bila ada yang htrang darinya
maka Allah berfirman, 'Lilutlah, apakah hamba-Ku

mempunyai shalat tathawwu' (sunah)-' Bila ia mempunyai

t" Lih. Tafsir Al Hasan Al Bastri elllo).

@



shalat tathawwu' maka Allah berfirman, 'Sempurnaltanlah

shalat fardhunya dari shalat tathattwu'nya.' Kemudian seperti

itulah penghitungan s emua amal perbuatan."638

Ywrus mengatakan, "Aku menduga bahwa itu dari Nabi SAW.

Ini lafazh Abu Daud. Ia juga mengatakan: Musa bin Isma'il

menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami,

Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Zurarah bin

Aufa, dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi SAW, semakna dengan ini. (Di

antaranya) beliau mengatakan,

,: * J'Jtl;.\i *'i i,u: eig;p
"Kemudian zakat juga seperti itu, kemudian semua amal

perbuatan perhitungannya sepeti i1u.t$3e

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari Hammam, dari Al

Hasan, dari Huraits bin Qabishah, dari Abu Hurairah, ia berkat4 "Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"'7 ' 'i': rii LtJ-, 'op ,1^24 dvt ?i gt 
^.' 

i-'a- YJ\lLt
a a a aa a

Y 'i& i6- .';t ,4G 'rfi ,>3,1 ',t$ {elt el
#i t',r$:r )y -!tr'St i il i;ut pk ,1 ,b €is"l
" ' t .1'- ' ,, ' o' -, , . t n

t,,a 6 " i34rLfuUqy.'#b'*:ilsGie
u: * e y i_Li'fi; -yl'

t" HR. At-Tirmidzi dengan maknanya pada pembahasan tentang Shalat, bab:

Riwayat-Riwayat yang Menyatakan, Bahwa Yang Pertama Kali Dihisab Pada

Seorang Hamba Pada Hari Kiamat Adalah Shalat (l/269,270\.
63e I{R. Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab: Sabda Nabi SAW:

"setiap Shalat yang tidak disempurnakan oleh pelakunya, maka disempurnakan dari

shalat sunahny d', (l lZ28).
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'Sesungguhnya yang pertama koli akan dihisab pada hari
kiamat dari seorang hamba adalah slulatnya. Bira shalatnya
baik rnaka ia beruntung dan selamat, namun bira shalatnya
rusak, maka ia akan menyesal dan rugilah ia 

-Hammammengatakan, 'Aku tidak tahu apakatr ini dari perkataan

Qatadah atau dari riwayat.,- Apabila shalat fardhunya
terdapat kehtrangan, maka Alloh ber/irman, ,Lihatlah,

apalcah hamba-Ku ini memiliki shalat sunah? Lalu kekurangan
shalat fardhunya disempurnakan dengan itu. Kemudian semuct

amalnya dihitung seperti itu),ilo

Abu Al 'Awwam menyelisihinya, ia meriwayatkannya dari

Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairatr, batrwa
Nabi SAW bersabda,

ziti'c'r,.:)'oti ,L\h det ii Ur ,.;U_ U, l\f'ttt
oj# ,F t:pr ,jvi; tiL ,*iit'ov 01, ,te 4?\1 Piir ot-f o!, d6'ds

Va'"i :p, *;,1 '&'6d'F.Lp},i
.Ui ,; ,* q-*, Jt1ili

"Sesungguhnya amal manusia yang pertama trati akon dihisab
pada hari kiamat adalah shalatnya. Bila didapati sempurna

malw ditulislran sempurna, dan bila didapati ada sesuatu

lrelatrangan darinya, maka Allah berfirman, ,Lihatlah apakah
lalian mendapatinya melalairot shalat sunah sehingga
lrehtrangan slulat fudhwrya bisa disernprnatran dengan itu?'
Kemudian semun amal perbuatan lainny dihitung seperti itu.,,

ffi HR. An-Nasa'i pada pembatrasan tentang shatd dan Tahrim, Ibnu Majatr
pada pembahasan tentang Mendirikan Shalat, aa-oarimi pada pembahur* trntinj
Shalat, dan Ahmad di.dalam Al Musnad e1290).

Tafsir Al Qurthubi



An-Nasa'i mengatakan: Ishak bin Ibratrim mengabarkan

kepada kami, ia mengatakan: An-Nadhr bin Syumail menceritakan

kepada kami: Hammad bin Salamatr mengabarkan kepada kami, dari

AI Azraq bin Qais, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda,

li,r jd \b a*{r ok 'o$ ,6)b ill.l' n '-rd- 6 J\l

,i*: q,t\.t:fr:.,}. r,i.
.b--lt q t-elJi

,iG t b5 'i *--', oti

"Yang pertama lali dihisab dari seorang no*Uo adalah

shalatnya. Bila shalatnya semPurna (malca sempurnalah

amalnya), bila tidak sempurna maka Allah 'Azza wa Jalla

berfirman, 'Lihatlah pada hamba-Kt ini, apakah ia
mengerjakan shalat sunah?' Bila ditemukan ia mengerjakan

shalat sunah maka AAah berfirman, 'Sempurnakanlah shalat

fardhunya dengan itu' ."

Abu Umar bin Abdil Barr mengatakan di dalam kttab At-

Tamhid, "Adapun penyempurnzum shalat fardhu dari shalat sunah

adalatr 
-wallatru 

4'146- bagi yang lupa akan shalat fardhu sehingga

tidak melaksanakannya, atau tidak sempurna ruku dan sujudnya dan

tidak menyempurnakan kadamya dalam hal itu. Adapun yang

meninggalkannya atau lupa kemudian teringat namun tidak

melaksanakannya dengan sengaja, dan menyibukkan diri dengan

shalat sunah dengan mengesampingkan shalat fardhu padatral ia ingat,

maka shalat fardhu itu tidak disempurnakan dari shalat sunatrnya.

Wallahu a'lam."

Mengenai masalah ini telah diriwayatkan dari orang-orang

Syarn suatu hadits mungkar yang diriwayatkan oleh Muhammad bin
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Humair, dari Amr bin Qais As-Sukuni, dari Abdullah bin Qurth, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mengerjalan suatu shalat

yang ia tidak menyempurnakon ruht dan sujudnya, hendaklah ia

menambahkan padanya dari tasbih-tasbihnya sehingga dapat

menyempurnakannya." Abu Umar mengatakan, "Id tidak terpelihara

dari Nabi SAW kecuali dari jalur periwayatan ini, dan ini tidak kuat.

Kalaupun ini shahih, maka maknanya adalah batrwa ia telah keluar

dari shalat dan dalarn dugaannya ia telatr menyempurnakannya namun

sebenarnya hukumnya tidak sempunla."

Menurut saya (Al Qurthubi): Selayaknya setiap orang

membaguskan pelaksanaan yang wajibnya dan juga yang sunahnya,

sehingga ia bisa memiliki yang sunah sebagai tambahan terhadap yang

wajibnya, karena hal ini akan mendekatkannya kepada Tuharurya,

sebagaimana firma Allah SWT (dalam hadits qudsi),

. +f & ,ytrr"rUI.l.',fi- q+itic:
"Don selama no*Oo-Xu ,rno*r^o mendekatkan diri kepada-

Ku dengan amal-amal sunohnya hingga Aht mencintainya

.."64r alhadits.

Adapun bila amal sunahnya menyempurnakan amal fardhunya

maka hukumnya adalatr sebagai amal fardhu. Dan orang yang tidak

bagus melaksanakan shalat fardhunya, maka ia lebih tidak bagus lagi

dalam melaksanakan shalat sunahnya.

Tidak diragukan lagi, orang yang demikian akan lebih banyak

lagi kekurangannya (dalarn melaksanakan yang sunah) karena mereka

meremehkan dan menyepelekannya, batrkan kadang tampak tidak

il m- Al Bulfiari pada pembahasan tentang Penggugah-Penggugah Hati, bab:
Rendalr Hati (4/129) dan Ahmad dr dalam Al Llumad (61256).



terbiasa. Demi A[ah, dalam realita yang ada hal ini banyak terjadi,

batrkan bisa dipastikan bahwa pelaksanaan sunah juga demikian,

batrkan dalam pelaksanaan shalat fardhunya saja hanya mematuk

seperti patukan ayam karena tidak mengerti haditsnya, apalagi orang-

orang bodoh yang tidak mengetatruinya.

Para ulama telatr mengatakan, "Adalah tidak satr ruku, sujud,

berdiri setelah ruku dan duduk di antara dua sujud, kecuali sampai

lurus dalam posisi ruku, berdiri (setelah ruku), sujud dan duduk (di

antara dua sujud)." Ini memang benar berdasarkan atsarnya, dan

demikian pula pendapat Jumhur ulama dan para peneliti. Demikian

riwayat Ibnu Watrb dan Abu Mush'ab dari Malik, dan mengenai

masalah ini telah dikemukakan pada pembatrasan surah Al Baqarah.fl2

Jika demikian, bagaimana mungkin shalat sunahnya bisa

menyempurnakan shalat fardhunya yang dilakukan dengan ketidak

tatruan dan lupa? Bahkan yang fardhu maupun yang sunah sama-s.rma

tidak sah dan tidak diterim4 karena dilakukan tidak sesuai tuntunan.

llallahu a'lam.

Firman Allah SWT, +#ifii3"Dan memperturutlcan hawa

nafsunya." Diriwayatkan dari Ali RA tentang firman Allah Ta'ala:

+#i WIj "dan memperturutknn hawa nafsunya,, yaitu yang

membangun ketenaran dan penghormatan serta mengenakan

popularitas.

Menurut saya (Al Qurthubi): Asy-Syahawaat adatah

ungkapan tentang sesuatu yang sesuai dengan manusia, digandrungi,

disukai dan tidak dihindari. Di dalam Ash-Shahih disebutkan:

?t.ii;;lur)t1 ,*tydur*t*

a2 Lrh. Penafsiran ayat 3 dari surah Al Baqarah.
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*) F' ,{'?Ur *u)

"Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai,

sedanglcan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai."@3

Yang disebutkan oleh Ali RA itu adalah bagian dari ini.

Firman Allah SWT, W ;;,Ir,3F *Mapa merepa kelak apan

menemui kesesatan" Ibnu Zaid mengatakan, "(Yaitu) keburukan, atau

kesesatan, atau penyesalan."544 Seorang penyair mengatakan,

l,c4 1.4,. l,c.,.c/ ,1lo.i
o-rrl ,.,u1 J^-*J lF &- P

" B ar angs iapa dipert emulcan keb aikan, maka or ang-or ang yang

memuji perkaranya

dan barangsiapa yang menyimpang, maka pencela tidak akan sirna

dari yang sesat."ilS

Abdullah bin Mas'ud berkata, "(Yaitu) sebuah lembah di

dalam Jahannam.?'6a6 Perkiraafinya menurut para ahli bahasa: maka

mereka kelak akan menemui kesesatan ini, sebagaimana firman Allatl

SWT: (6'i; ,ry" &J'-;i"Dan barangsiapa yang melahtkan yang

demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).." (Qs.

Al Furqaan [25]: 68).

Yang tepat, bahwa al ghayy adalah nama lembatr. Dinamai

il3 HR. Muslim pada pembahasan tentang Surga dan Sifat Kenikmatannya
(412174), Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah, At-Tirmidzi pada

pembatrasan tentang Surga, An-Nasa'i pada pembahasan tentang Keimanan, Ad-

Darimi pada pembahasan tentang Penggugah-Penggugah Hati, dan Ahmad di dalam

Al Musnad (21260).* Atsar dari Ibnu Zatd ni disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al
Bayan (16176) dan Al Mawardi di dalam Tafsirnya Ql53l).

n5 Bait syair ini karya Al Marqasy Al Ashghar, bait syair ini terdapat di dalam

Al-Lisan (413320).Ini dijadikan sebagai bukti penguat oleh Ath-Thabari (16176), Al
Mawardi (21531),Ibnu Athiyah (ll/41 )dan Abu Hayyan (61201).

*u Atsar dari Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalam Ma'ani Al
Qur'an (4/341),Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya (5/240) dan Ibnu Athiyah di dalam

Al Muharrar Al Wajb (11/41).



demikian karena orang-orang yang sesat masuk ke dalamnya. Ka'b

mengatakan, "Akan muncul di akhir zarnarl nanti suafu kaum yang

tangan mereka memegang cambuk seperti ekor sapi." Kemudian ia

membacakan ayat: W';;rt- r!; *Maka mereka trelak alan menemui

kesesaton" yakni kebinasaan dan kesesatan di dalam Jahannam.

Diriwayatkan juga darinya: o'Ghayy adalah sebuah lembah di

dalam Jahannam yang letaknya paling jauh, paling dalam dan paling

panas. Di dalamnya terdapat sebuah sumur yang disebut Al Bahiim.

Setiap kati Jahannam bergejolak, Allah Ta'ala membukakan daratan

itu sehingga jatrannam pun menyala-nyala."

Ibnu Abbas mengatakan, "Ghayy adalah sebuah lembah di

dalam Jahannam, dan sestrngguhnya lembatr-lembah Jahannam

berlindung dari panasnya. Allah Ta'ala menyediakan lembatr itu bagi

pezina yang terus menerus melakukan petzinaary peminum khamer

yang mencandunya, pemakan riba yang tidak berhenti melakukannya,

orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tua, para pemberi

kesaksian palsu dan wanita yang memasukkan anak kepada suaminya

yang bukan darinya."

Firman Atlatl SWT, 4G;$y"Krruoli orang yang bertaubaf'

yakni bertaubat dari menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa

nafsu, lalu kembali kepada menaati Tuhannya. '$t|j "Aeriman"

kepada-Ny u'ifr t]ri- ,;rl-JV W Jt; "Dan beramat shatih, maka

merelra itu akan masuk surga." Abu Ja'far, Syaibah, Ibnu Katsir, Ibnu

Muhashin, Abu Amr, Ya'qub dan Abu Bakar membacanya: ts:fui,

dengan fathoh pada kha6a7, sedangkan yang lainnya dengan fathah

padaya'. W'oAi:-73"Don tidak dianiaya (dirugit(an) sedikit pun"

*, Ini qira'ah Jumhur sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam

Al Muharrar Al l{ajiz (l l/41).
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yakni tidak dikurangi sedikit pun dari amal-amal shalih mereka,

batrkan untuk setiap kebaikan dituliskan bagi mereka sepuluh kali

lipat hingga tujuh ratus kali lipat. ;2i ,rt; "Yaitu surga 'Adnu

sebagai badal dan al jannaft (surga) sehingga pada posisi nashab.

Abu Ishak Az-Ztjjaj mengatakan, "Bisa jugu 
!:& b(a sebagai

mubtada'." Abu Hatim mengatakan, "seandainya bukan karena faktor

penulisan, tentu menjadi iri! 'til,ata 
karena sebelumnya adalah: tli:;-

1afi 
lmatra mereka itu aian masuk surga)."

;\ i;Q ;4\ ';t 6ji "rong tetah diianiikan oteh ruhan

Yang Maha Pemurah kcpada hamba-hamba-Nya, sekalipun (surga

itu) tidak nampaV'yakni di antara para hamba-Nya dan surga itu tidak

nampak. Ada juga yang mengatakan: Mereka beriman dengan adanya

surga walaupun mereka belum pemah melihatnya $J1 4 L( ,Xy

"sesungguhnya janji Attah itu pasti akan ditepati." l)! (ditepati)

sebagai maful dari al ityaan, karena setiap yang engkau datangi

berarti engkau telah sampai kepadanya. Misalnya Anda mengatakan:

atat 'alayya sittuun sanah (sudah enam puluh tahun usiaku) atau

ataitu 'ala sittiin sanah (aku sudatr sampai pada usia enam puluh

talrun), washala ilayaa min fulaan lchair (telatr sampai kepadaku

kebaikan dari fulan) atau washalat minhu ilayya khair (telah sampai

kebaikan darinya kepadaku).

Al Qutabi6ae mengatakan, *(iU bermakna aatin, yutu maful

yang bermahaa fa'il.- Kata $! mengandvng hamzah karena berasal

dari kata ataa-ya'tii. Adapun yang meringankan hamzah maka ia

menj adikanny a seb agu al if .

nt Lih. I'rab Al Qur'an karya An-Nuhas (3122).
uo'Y-g dimaksud dengan Al Qatabi adalah lbnu Qutaibah. Lih. juga Gharib Al

Qur'an karya beliau (274).
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Ath-Thabari650 mengatakan, "Al Wa'd (anjD di sini adalah al

mant'uud (yang dlanjikan), yaitu surgq yakni didatangi oleh para

alrlinya. i;i(:.1ttl:5-$ "Mrrrl* tidak mendengar perkataan yang tak

berguna di dalam surga" Makna al-laghw adalah perkataan yang batil

dan perkataan yang keji serta perkataan yang tidak berguna. Contoh

kalimat dalam sebuatr hadits:

.'c,'r1s'G'&-iuf'; ?;l a;:5t ?i|1.*U ail r11
aa

*Jika kamu mengatalcan kepada temanmu pada hari Jum'at,

'Diamlah,' sernentera imam sedang berWrutbah, maka engkau

t e l ah m e l ahtkan ke s i a- s i aan."65 
l

Diriwayatkan juga dengan lafaztr: iiii, ini dialeknya Abu

Hurairah. Juga seperti perkataan seorang penyair:

i<At yrt*t* #T7el'*):t
" Betapa b anyak ar gumen penindas an yang tidak memper dulikan

perlataan tak berguna dan omongan jorok."652

Ibnu Abbas mengatakan, *Al-Laghw adalatr setiap yang tidak

mengandung dzikrullah Ta'ala.u Maksudnya adalatr perkataan mereka

mengenai surga, pujian kepada Allah dan tasbih. 6( Jl"trccualr

ucapan salam" yakni: akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Ini termasuk bentuk redaksi pengecualian terputus, yakni saling

mengucapkan salam antar sesama mereka dan salamnya malaikat

kepada mereka. Demikian yang dikatakan oleh Muqatil dan yang

t5o Lih. Jami'Al Bryan(16/76).
65r HR. Muslim pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Diam Pada Hari Jum'at

Saat Khutbah Berlangsung (21583).
u" Bair syair ini karya Ru'bah, Ibnu Bari menisbatkannya kepada Al 'Ajjaj.

Mengenai ini telah dipaparkan di muka.
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lainnya. As-Salam adalatr sebutan umum untuk kebaikan, maknanya:

batrwa di surga mereka hanya mendengar hal-hal yang mereka sukai.

Firman Allah swr, (\;) zF v: 
-;i' 'd5 "Basi meretca

rezekinya di surga rtu fiap-tiap pagi dan petang." Yakni bagi mereka

segala yang mereka sukai yang berupa makanan dan minuman di

setiap pagi dan petang, yaitu pada kadar kedua waktu tersebut, karena

di sana tidak ada pagi dan tidak pula petang. Ini seperti firman-Nya:

ht Grii 3# $!i "Yong perialanannya di wahu pagi sama dengan

perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan

perjalanan sebulan (pula).." (Qs. Saba' Fal: n) yakni seukuran satu

bulan. Demikian makna yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu

Juaij dan yang lainnya.

Ada juga yang mengatakan: Allah mengabarkan kepada

mereka tentang keseimbangan kondisi para ahli surg4 karena

kenikmatan yang pating menyenangkan menurut orang-orang Arab

adalah ketersediaan makanan dan minuman setiap pagi dan petang.

Yahya bin Abu Katsir dan Qatadatr mengatakan, "Dulu di

kalangan orang-orang Arab pada zaman tersebut, bila ada seseorang

yang memiliki makanan untuk siang dan malamnya, maka ia termasuk

orang yang memperoleh kenikmatan, lalu turunlah ayat ini."

Ada juga yang mengatakan, "Yakni rezeki mereka di surga

tidak pernatr terputus." Ini sebagaimana firman-Nyat frji '|t'{bJ
"Yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya.."

(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 33), juga seperti halnya ungkapan Anda: ana

ushbihu wa umsii fi dzilvika, yakni aku selalu ingat padamu'

Kemungkinan juga batrwa yang dimaksud dengan bul<rah adalatr

sebelum mereka sibtrk dengan kenikmatan-kenikmatan mereka, dan

yang dimaksud dengan 'asyiy adalah setelah selesainya kesibukan

[T.frlr. Ar arrth,,bi [r]D



mereka dengan kenikmatan-kenikmatan mereka, karena ini berarti

diselingi dengan saat-saat perpindahan dari satu kondisi ke kondisi

lainnya. Pendapat ini kembali kepada pendapat pertama.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dari Isma'il bin Abu

Uwais, ia berkata, *Malik bin Anas mengatakan, 'Makanan orang-

orang beriman dalam satu hari adalatr dua kali.' Lalu ia membacakan

uyut (:1/2 zF W 
-;i, pt <aogi merela rezekinya di surga itu

tiap-tiap pagi dan petang). Kemudian ia mengatakan, 'Dalam puasa,

Allah 'Azza wa Jalla memberi ganti kepada orang-orang beriman

dengan satrur sebagai pengganti makan siang, ini untuk memberi

kekuatan dalam beribadatr kepada Tuhan mereka'."

Ada juga yang berpendapat, bahwa disebutkannya hal itu adalah

karena sifat dan karakter makan siang berbeda dengan sifat dan karakter

makan malam, dan ini hanya diketahui oleh para raja. Demikian juga di

surga, rezeki siang hari berbeda dengan rcznl<r sore hari, nikmat mereka

beragam agar bertambah kenikmatan dan kesenangan.

At-Tirmidzi Al Hakim meriwayatkan di dalam Na'ttadir Al
(Jshur dari hadits Aban, dari Al Hasan dan Abu Qilabatr, keduanya

menuturkan, "seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakatr

ada malam hari di surga? Beliau balik bertanya, 'Apa yong

mendorongmu menanyakan ini?' Iamenj awab,' Aku mendengar Allah

Ta'alamenyebutkan di dalam Al Kitab: W) lKW.-;i, {: @ast

merelra rezelcinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang), lalu aku

berguman, batrwa malam itu antara bulrah dan 'asyiy.' Lalu

Rasulullah SAW bersabd4
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;t:i)t ;e \lilt ',:;- ,);) ";* ; Ct 1P '!6 ';

ftl,Jt;; i' u c:4t rt'#yt Ji'lst ,* d:lSti
.a<su'.Jrt W'#t.6fur eU'oM tiu- i r.#,

'Tidak ada malam di sana, akan tetapi semuanya sinar dan

cahaya, dari pagi sampai siang dan dari siang sampai pagi.

Alran didatangkaan kcpada mereka hadiah-hadiah dari Allah

Ta'ala pada wabu-waldu shalat yang biasa merela alami

sewaldu di dunia, don para malaikat memberi salam kcpada

mereka'."653

Ini cukup jelas mengenai malna ayat ini. Kami juga telalt

menyebutkannya dalam kttab At-Tadzkirah. Para ulama mengatakan,

"Di surga tidak ada malarn dan tidak pula siang, yang ada mereka selalu

dalam catraya selamanya. Mereka dapat mengetatrui kadar malam dari

siang adalatr dari ditunmkannya hijab-hijab dan ditutupkannya pintu-

pintu, dan mereka dapat mengetatrui kadar siang dengan diangkatnya

hijab-hijab dan dibtrkanya pintu-pintu." Demikian yang disebutkan oleh

Abu Al Farj Al Jauzi, Al l\dahdawi dan yang lairurya.

Firman Allah SwT, dr( ifi AY *Italah surga yang' yakni

surga yang telah Kami sebutkan sifat-sifat kondisi para atrlinyu, Li
"Alran Kami wariskan" dengan tamfif (tanpa tasydid). Ya'qub

membacan yu, L:r$, dengan fathah pada wau dar- tasydid pada ra'.65a

Bacaan yang dipilih adalatr yang talclfif (tanpa tasydid) berdasarkan

firman-Nya: (!{i1gn1? "Kemudian Kitab itu Kami wariskan.." (Qs.

Faathir [35]: 32). 6 
' 
t4; Wp- ,."Kepada hamba-hamba Kami

t" Lih. At-Tadzkirahkarya Al Qurthubi, hal. 515 dan seterusnya.
6'o qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Al lazari di dalam Taqrib An-Nasyr, hal-

140.

Tafsir Al Qurthubi



yang selalu bertah,va." Ibnu Abbas mengatakan, "Yakni bagi yang

bertakwa kepada-Ku dan beramal karena menaati-Ku." Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa ini bentuk ungkapan taqdimwa ta'khir

(mendahulukan dan mengakhirkan kalimat), perkiraannya: Kami

wariskan kepada yang bertakwa di antara hamba-hamba Kami.

Firman Allah:

"Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintoh

Tuhanmu Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadopan

kita, apa-apa yang ado di belakang kita dan apa-apa yang ada

di antara keduanya, dan tidakloh Tuhanmu lupa. Tuhan (yang

mengaosoi) langit dan bumi dan apa-apa yang ada d,i antara

kedaanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatiluh dalam

beribadat kepad.a-Nya Apakah kamu mengetahui ado seorang

yang satna dengan Dia (yang patut disembah)?"

(Qs. Maryam [19]: 64-65)

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,

"Rasulullah SAW betanya kepada Jibril,

t'):y L ki Gr:'i'o:t'a;i 6

t rft
i(6

"Apa yang menghalongimu untuk mendatangi kami lebih sering
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daripada yang biasa englau mendatangi knmi?" Lalu turunlatr ayat

i*, iXj t\ Sy.[iCC; "Dan tidaklah trami (Jibril) turun, kecuali

dengan pirintah Tuhanmu." Hingga akhir ayat.655 Ia mengatakan, "Ini

hadits hasan gharib." Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari: Khallad bin

Yatrya menceritakan kepada kami, Umar bin Dzar menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bertanya kepada

Jibril,

t6ir:ij L 
"sl 

6r:'i'o:t'd;i 6

"Apa yang menghalangimu untuk mendatangi kami lebih sering

daripada yang biasa englau mendatangi kami?" Lalu turunlatr ayat

i*, lfj t\ $l-{rrft "Dan tidakloh trami (Jibril) turun, kecuali

dengoi perintah Tuhanrnu."656 Ia mengatakan, "Ini adalatt

jawabannya untuk Muhammad SAW.- Mujatrid mengatakan,

.,Malaikat lambat datang kepada Rasulullatr SAW, kemudian ia

mendatangi beliau, maka beliau bertanya,

*)Al,jiir u

'Apa yang rnembuatmu terlambat?'

Jibrit menjawab, 'Bagaimana kami mendatangi kalian,

sementara kalian tidak memotong kuku kalian, tidak memotong kumis

kalian dan tidak membersihkan kotoran di kuku-kuku jari kalian sertai

tidak bersiwak?"' Mujahid mengatakan, "Lalu berkenaan dengan ini

turunlah ayatini."657

655 114. At-Tirmi&i pada pembahasan tentang Tafsir, (5R l_9 nomor 3 158).
656 HR Al Bukhari pida pembatrasan tentang Tafsir, (31157.)' -. - .
osz 

-io* 
dari Uujanid ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya

GD44;, ilwnniai ai iatam Asbab An-Nuzul,hal.227 dan As-Suyuthi di dalam ld-
Dttrr Al Mantsut ((4D79).
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Mujahid, Qatadah, Ikrimatr, Adh-Dhahhak, Muqatil dan Al

Kalbi mengatakan, "Jibril terhalangi untuk menemui Nabi SAW

ketika beliau ditanya oleh kaumnya tentang kisatr ash-habul kahfi

(para penghuni gua), Dzulqarnain dan masatr roh, beliau tidak tahu

harus menjawab apa kepada mereka, dan beliau mengharap agar Jibril

datang membawakan jawaban tentang apa yang mereka tanyakan."

Ikrimah mengatakan, "Jibril datang terlambat hingga empat

puluh hari."558

Mujatrid mengatakan, "Dua belas hari."

Ada juga yang mengatakan lima belas hari.

Ada juga yang mengatakan tiga belas hari, dan ada juga yang

mengatakan tiga hari. Lalu Nabi SAW berkata,

Ut'J*t r,F ic" e|rb ';b.l
, "Engkau lambat mendatangiht, sampai-sampai aht berburuk

sangka, dan membuat aht merindukanmu."

Maka Jibril AS menjawab, "sesungguhnya aku lebih

merindukan, akan tetapi aku hanyalah hamba yang diperintatr, apabila

aku diutus maka aku turun, dan apabila aku ditahan makan aku

menahan diri." Lalu turunlatr ayat i"i ,it', ;\ Jy {iti C2 "Dan

tidaHah Kami (Jibril) htrun, kecuali dengan perintah Tuhanmu." Dan

diturunkan juga: ji 6'-i;i,;";ti@631, 6y15@#f "Demi

wahu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah

sunyi, Rabbmu tiada meninggikan kamu dan tiada (puta) benci

kepadarnu.)' (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: l-3)."' Demikian yang

658 Disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Mantsur (41279) dan Asbab
An-Nuzul, hal.288.

65e Disebutkan oleh Al Wahidi di dalam Asbab An-Nuzul, hal. 227 dan As-
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dikemukakan oleh Ats-Tsa'labi, Al Wahidi, Al Qusyairi dan yang

lainnya.

Pendapat lain menyebutkan: Ini adalah khabar dari ahli surga,

bahwa ketika mereka memasuki surga mereka mengatakan, "Dan

tidaklah kami mendiami surga-surga ini kecuali dengan perintah

Tuhanmu." Berdasarkan pemaknaan ini, maka ayat ini bersambung

dengan yang sebelurlnya, sedangkan berdasarkan makna-makna yang

kami kemukakan, mak4 ada yang mengatakan, bahwa ayat ini

bersambung dengan yang sebelumnya, karena Al Qur'an terdiri dari

banyak surah, dan suratr-surah itu mencakup banyak kalimat-kalimat,

namun adakalanya kalimat-kalimat itu sating terpisafr. '{iof-t "Dan

tidaklah Kami (Jibril) turun" yakni Allah Ta'ala mengatakan,

"Katakanlah watrai Jibril: 
"i, ;\ Jytili(li (Dan tidaHah Kami

(Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu)." Ini mengandung

dua kemungkinan makna.660 Pertamo: Sesungguhnya, apabila kami

diperintahkan, maka kami turun kepadamu. Kedua: Jika Tuhanmu

memerintatrkan kepadamu, maka kami turun kepadamu.

Dengan demikian, berdasarkan pemaknaan pertama, perintah

itu dititik beratkan pada perintah turun, sedangkan berdasarkan

pemaknaan kedu4 perintah itu dititik beratkan pada penurunan.

Firman Allah SWT, ',i "Krprryoon-Nya-lah- yakni kepada

Allah-latr 6-$ 
"Cl7"Apo-opo 

yang ada di hadapan kita" yal<ni ilmu

yang ada di hadapan kita, ldlji 4V:'n$1.i("w("g"Apa-apa yang ada di

belalrang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya." Ibnu Abbas

dan Ibnu Juraij mengatakan, "Apa-apa yang telatr berlalu dari hadapan

kita dari urusan dunia, dan apa-apa yang akan terjadi setelah kita dari

Suyuthi di dalam Ad-Duru Al Mantsur (4/279).
uuo Kedua makna ini disebutkan oleh Al Mawardi di dalam Tafsirnya (21532.

[.],



perkara drrnia dan perkara akhirat, Ai 4.(: @o" apa-apa yang

ada di antara keduanya) dari perkara barzakh'"

Qatadatr dan Muqatil mengatakan , "6-$ '4 li ';'

(Kepunyaan-Nya-lah apa'apa yang ada di hadapan kita) yang berupa

perkara akhirat, 6L Ut @pa-apy Tang 
ada di betapang kita) yar,g

telalr berlalu dari perkara dunia, $ 4'\i19"" apa'apa yang ada

di antara keduanya) yang ada di antara dua tiupan sangkakala, Ymg

mana jarak antara kedtranya adalah empat puluh tahun'"

A1 Akhfasy mengatakan , 
*q$ '6i 11 (apa-apa vang qla di

hadapan kita) adatah apa-apayang sebelum kita diciptakan, Wtt
(apa-apa yang ada di belakang kita) yaitu apa-apa yang setelah kita

mati, .!(i 6i.\1t (dan apa-apa yang ada di antara peduanya) yakni

apa-apayang ada sejak kita diciptakan hingga kita meninggal'"

Pendapat lain menyebutkan: "t1-i] '&C (apa-apa yang ada

di hadapan kita)yaitu pahata, siksa dan perkara-perkara akhirat, V
w 1op*apa yang ada di betatrans ktta) yalt]u amal-amal kita yang

telah berlalu sewaktu di dunia, At {;.Vi g* apa-aPa yang ada

di antara keduanya) yaitu apa yang di antara waktu ini hingga hari

kiamat." .. Ji ..
Ada kemungkinan yang kelima, yaitu: "6-+J '&1C (apb'apa

yang ada di hadapan kita) yaialangit, eilq (apa-apa yang ada di

belatrang kita) yaitu bumi, AS $.li: fao" apa-apa yang ada di

antara keduanya) yaitu yang di antara langit dan bumi'" 
.

Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas mengatakan, " 6-}J '&'t C

(apa-apa yang ada di hadapan Hra) maksudnya adalahdunia ke

bumi, 6L11, (apa-apa yang ada di belapang hra) maksudnya adalaS

langrt -ini kebatikan dari yang sebelumny u_, 3'i' <5. \i: <ao"
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apa-apa yang ada di antara keduanya) maksudnya adalatr udara."66l

Pendapat pertama dikemukakan oleh Al Mawardi dan pendapat kedua

dikemukakan oleh Al Qusyairi.

Az-Zamakhsyari mengatakan, "Dikatakan bahwa maksudnya

adalah yang telatr berlalu dari umur kita dan kondisi yang tengah kita
jalani."eez A[ah tidak menyebutkan dengan redaksi "maa baina

dzainika- karena yang dimaksud adalatr apa yang telah Kami

sebutkan, sebagaimana firman-Nya, 6Jl;i <n'il;" &.{; ,bjri
"yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara ifu." (Qs. Al
Baqarah [2]: 68) yaitu pertengahan di antara yang Kami sebutkan itu.

$,!i; L(6"Dan tidaktah ruhanmu lupa" yakni naasiyan

(lupa), apabila Dia menghendaki untuk mengutus kepadamu maka Dia

mengutus. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Tuhanmu

tidak melupakanmu walaupun watryu itu terlambat datang kepadamu.

Ada juga yang mengatakan maknanya: Sesungguhnya Ttrhanmu

Matra Mengetahui segala sesuatu, baik yang lebih dulu maupun yang

belakangan, dan tidak ada sesuatu pun yang dilupakan-Nya.

Firman Allah swr, q;.6J ,r:'i'|.>-33i {.5"Trhon (yans

menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara

keduanya" yakni Tuhan langit dan bumi, pencipta keduanya dan

semua yang ada di antara keduanya, pemilik keduanya dan pemilik

semua yang ada di antara keduanya, maka selain segala urusan masa

berada di tangan-Nya, maka demikian juga segala urusan benda. ii€6
*Malra sembahlah Dia" yakni karena itu Esakanlatr Dia. Ini
menunjukkan bahwa segala upaya makhluk dilakukan untuk Allah

*t Lih. Pendapat-pendapat ini di dalam Jami' Al Bayan (16/?8), Ma'qni Al
Qur'an karya An-Nuhas (4/344), Tafsir Al Mantardi Q1532), Tafsir Ibnu Katsir
(51245) dan Al Muharrar Al Wajiz (10143,44).

t6' Lih. At Kasysyaf Ql4t6).
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Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh atrlul haq, dan itulah

pendapat yang benar, karena Rabb di sini tidak mungkin dimaknai

dengan makna-makna lain selain pemilik. Karena Dia sebagai pemilik

apa yang ada di antara langit dan bumi, maka tentu saja termasuk pula

semua upaya para makhluk, sehingga mereka semua wajib beribadatt

kepada-Nya (menghamba kepada-Nya), karena telah dipastikan batrwa

Dialah pemilik secara mutlak. Hakikat ibadah adalah taat dengan

penuh ketundtrkan, dan tidak ada yang berhak terhadap ibadah itu

selain Sang Pemilik Yang Disembah.

.t4 ,&rt "Dan berteguh hatilah dalam beribadat kcpada-

Nya" yal<ri dalam menaati-Nya, dan jangantah kamu bersedih hati

karena terlambatnya watryu datang kepadamu, akan tetapi sibukkanlah

dirimu dengan apa yang telatr diperintatrkan. Asal kata ishthabara

adatalr ishtabara, namun karena beratnya memadukan pengUcapan /a'

dengan shad karcna perbedaan makhrajny4 maka ta'nya dirobah

menjadi rfta" seperti Anda mengatakan ishthaama dari kata shaum.

W :; lZ S "Apakah lamu mengetahui ada seorang yang

sama dengan Dia (yang patut disembah)?" Ibnu Abbas mengatakan,

"Maksudnya: apakah kamu mengetatrui adanya anak atau sekutu bagi-

Nya atau yang menyerupai atau menyetarai-Nya yang berhak

menyandang namaNya, yaitu Yang Matra Pemuratr."663 Demikian

juga yang dikatakan oleh Mujahid. Kata ini diambil dari kata al

musaamaaf.66a Israil meriwayatkan dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "(Yakni): Apakah kamu mengetatrui adanya

seseorang yang (layak) dinamai Yang Matra Pemurah."65s

663 Atsar dari Ibnu Abbas disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al Bryan
(16/80), Al Mawardi di dalam Tafsirnya (21532), Ibnu Athiyatr di dalam l/
Muharrar Al lltajiz (lll45) dan Ibnu Katsir di dalam TafsirnyaG2ail.

6s Disebutkan oleh Al Mawardi dari Mujatrid di dalam Tafsirnya (21532).
65 An-Nuhas menyebutkannya di dalam Ma'ani Al Qur'an (41345) dan Ibnu



An-Nuhas666 mengatakan, "Ini penyandaran yang paling bagus

sejauh yang aku ketatrui. Ia meriwayatkan redaksi ini, dan ini adalah

pendapat yang benar. Nama Ar-Rahmaan (Yang Matra pemurah) tidak
dapat disandangkan kecuali kepada Allah."

Menurut saya (Al Qurthubi): Alhamdulillah, penjelasan

tentang ini telah dipaparkan saat membahas basmalah. rbntAbi Najih
meriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya: L* ,:4 )5 $
*Apalrah lramu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang
patut disembah)?" Ia mengatakan, "(Yakni) yang serupa."667 Ibnu Al
Musayyab mengatakan, "(Yakni) yang setara."

Qatadatr dan Al Kalbi mengatakan, "(Yakni) apakatr kamu
mengetahui seseorang yang menyebut Allalr Ta'ala dengan selain

Allah, atau adanya yang disebut Allah selain 411u1r.::668 Jr jogu

bermakna f 6iar*;, yakni: kamu tidak rnengetatrui.

Firman Allah:

(Ul3;qc$J,#!i36"

Katsir di dalam Tafsirnya (5D45).

iil ut. Ma'ani Al eur\an @igqr.*'Atsar dari Mujatrid disebutkan oleh An-Nuhas di dalam Mo,ani Al eur.an
(4/31fl dan Abu Halyan drdalamAl Bahr (61205).*t Lih. Ma'ani Al Qar'an (41345).



Wc4;&trc2v$tK4o[@ Uqtj
b6-<a#At'r:ij'Wirj$T

"Dan berkata manusiar'Betulkah apabila aku telah mati,

bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi
hidup kembali?' Dan tidakkoh manusia itu memikirkan bahwa

sesungguhnya Kami telah menciptakannyo dahulu, sedang ia

tidak ada sama sekali? Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan

Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan Kami
datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapo

di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang

Maha Pemuroh. Dan kemudian Kami sungguh lebih

mengetohui orang-orung yang seharusnya dimasukkan ke

dalam neraka Dan tidak ada seorang pun daripadamu,

melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu
adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian

Komi akan menyelamatkan otang-orang yang bertakwa dan

membiarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam

keadaan berlutut.." (Qs. Maryam ll9l: 66-72)

Firman Atlah swr, €U3 3;7 er|6;',ri;li 36j "Dan

berlrata manusia, 'Betulkah apabila aht telah mati, balwa aht

sungguh-sunggth alran dibangkitlran menjadi hidup kembali?'." Yang

dimaksud dengan manusia di sini adalah Ubay bin Khalai ia
menemukan sebuatr tulang kering lalu ia meremukkzlnnya dengan

tanganny4 lalu ia berkata" "Muhammad menyatakan bahwa kita akan

dibangkitkan kembali setelah mati." Demikian yang dikemukakan
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oleh Al Kalbi. Ini disebutkan juga oleh Al Wahidi66e, At-Tsa'labi dan

Al Qusyairi.

Al Mahdawi mengatakan, "Ayat ini dittmmkan berkenaan

dengan Al Walid bin A1 Mughirah dan teman-te,mannya." Ini adalah

perkataan Ibnu Abba s. Lampada kalim at: ( gl e; (bahwa aht

sungguh-sunggth akan dibangkitkan menjdi hidup kembali)

berfungsi untuk menegaskan, seolatr-olah dikdakan kepadanya:

apabila kamu telatr mati maka pasti kamu akrn dibangkitkan hidup

kembali, lalu ia berkata: ( U 3; LC Br1(Betutkoh apabila

aht telah mati, bahwa alat sungguh-smgtrt akan dibangkitkan

menjadi hidup lcembali?) Ia mengatakan ini sebagai pengingkaran,

maka lam dalam jawabannya seperti pada perkataan yang pertama.

Bila sebagai kalimat permulaan tentu tidak disertai dengan lam,

karena lam ini berfungsi untuk menesaskm dan memastikan,

sementara si penanya mengingkari pembangkian kembali.

Ibnu Dzakwan membac*ryu, 
t2 U ri; Oalam bentuk redaksi

berita670 [bukan redaksi tanya], sedangkan yang lainnya dalam bentuk

redaksi tanya dengan menyertakanhamzah di awalnya.

Al Hasan dan Abu Haiwatr membacan)ra I {;t J:1),671 iru
diucapkan sebagai olok-olokan karena mereka tidak mempercayai

pembangkitan kembali, jadi manusia di sini adalah orang kafir.

Firman Allah SwT, 6t Yf ?i- {J "oo, tidatrtmh

manusia itu memikirkan" yak,ni tidakkah ormg yang berkata tadi

memikirkan '3i d, ,GY (J "Boh*o sesutgguhnya Kami telah

uu' Lih. Asbab An-Nuzul karya beliau, hal. 227 .
t'o qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalm Al Muharrar At Wajiz

(l l/45) dan Abu Hayyan di dalan Al Bahr (6126).
u7t qira'ah Al Hasan dan Abu Haiwah ini disebudrm oleh Ibnu Athiyah dan Abu

Hayyan di dalam kedua referensi di atas.
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menciptakannya dahulu" yakai sebelum ia mempertanyakan ifu dan,

seperti yang difirmankan-Nya iru, Itii 4 i; "Sedang io tidak ada

sama sekali.,, Redaksi yang bernada (bermakna) pengulangan ini

seperti redaksi permulaan sehingga tidak kontradiktif.

Qurra' Kufah selain 'Ashim, qrrra' Mekkah, Abu Umar dan

Abu Ja,far membacanyu, f 4 Itlln Sementara Syaibah, Nafi' dan

'Ashim membacany a: '!ui {J, a.ng* takhfif (tanpa tasydid)'

Pilihannya adalah dengan tasydid, dan asalnya adalah yatadzaklcar,ini

berdasarkan firman-Nya: i'V( tJit fl- C3y" S e s un g guhny a or an g y ang

beralrnllah yang dapat menerima pelaiaran.." (Qs. Az-Zumar [39]: 9)

dan sebagainya. Dalam catatan Ubai dicantumk*, i;*rysl,"'qira'ah
ini dianggap sebagai penafsiran karena menyelisihi tulisan mushaf'

Makna i* uaAunberfikir, sedangkan makna t'f- uaA"n ingat dan

tatru. Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas.

Firman Allah SwT, 'f{t{i 1;; "Demi Tuhanmu,

sesungguhnya akan Kami bangkitlran rnereftn" Allatl bersumpah pada

Diri-Nya setelah menegakkan hujjatr, bahwa Allah akan

membangkitkan mereka dari kuburan mereka ke tempat pengumpulan

sebagaimana membangkitkan orang-orang beriman.

4$='rli_t,,Bersama setan, yakni dan pasti Kami bangkitkan

mereka bersama para syetan sebagai teman-teman bagi mereka. Suatu

pendapat menyebutkan: Setiap orang kafir akan dibangkitkan bersama

syetan dalam satu belenggu, sebagaimana firman-Nya: W'"iti Wi

ozz qira'atr ini disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di dalam Taqrib An-Nasy',hal.

140, ini termasuk qira'atr mutawatir.
6za qira.ah Ubay ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalam I'rab Al Qur'an (3123)

dan ia me4gatakan, "Ilu,adalah penafsiran karena menyelisihi tulisan mushaf, karena

asat kata fU-uaAunf.i-ii- lalu tahya diidghamkan(dimasulkan) ke dalarn dzal;'

Demikiansebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athiyatr di dalam Al Muharrar Al

Wajiz (11146) dan Abu Hayyan di dalam Al Bahr (61207).
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;i:.t* "Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta teman

s ej aut at mere ka.." (Qs. Ash-Shaffaat l37l: 22).

Az-Zamakhsyari5Tn mengatakan, bahwa wau pada kalimat
'rrlrtSG bisa sebagai 'athf dan bermakna g. (bersama), yakni

bermakna terjadi bersama. Maknanya: Batrwa mereka akan

dibangkitkan bersama teman-teman mereka dari kalangan para syetan

yang telah menyesatkan mereka, setiap orang kafir disertai oleh syetan

dalam satu belenggu. Jika Anda mengatakan: Ini jika yang dimaksud

dengan "manusia" di sini hanya orang kafir saja, tapi bila yang

dimaksud manusia secara umu[r, bagaimana pembangkitan mereka

bersama para syetan? Saya katakan: Jika semua manusia dibangkitkan

sekaligus maka orang-orang kafir di antara mereka disertai oleh para

syetan, jadi mereka dibangkitkan bersama para syetan sebagaimana

semua manusia dibangkitkan bersama orang-orang kafir.

Jika Anda mengatakan: Bukankah orang-orang batragia akan

dipisahkan dari orang-orang sengsara di padang matrsyar sebagaimana

dipisatrkannya pembalasan ganjaran mereka? Saya katakan: Mereka

tidak dibedakan di padang mahsyar, mereka semua didatangkan ke

sekitar Jahannam dari mana pun mereka datang, dan ditampakkan

neraka kepada mereka agar orang-orang yang bahagia dapat

menyaksikan kondisi-kondisi yang Allah selamatkan mereka dariny4

sehingga dengan begitu akan menambatr kebahagiaan dan

kegembiraan mereka serta mencela musuh-musuh Allah dan musuh-

musuh mereka, sehingga akan semakin bertambah keburukan dan

penyesalan musuh-musuh itu, apalagi dengan kebencian mereka

terhadap kebatragiaan para wali Allah dan celaan mereka terhadapnya.

Jika Anda mengatakan: Apa pengertian mendatangkan mereka

674 Lih. Al Kasysyaf (2l4ls).



dalam keadaan berlutut? Saya katakan: Jika kata "manusia"

ditafsirkan secara khusus, maka maknanya: bahwa mereka diseret dari

padang mahsyar ke tepi Jahannam datam kondisi berlutut

sebagaimana ketika mereka berada di tempatnya, tidak berjalan

dengan kaki mereka" demikian ini karena diamnya mereka itu adalah

dengan berlutut. Allah Ta'ala berfirman, '';;f i\'i r;; "Dan (pada

hari itu) lramu lihat tiapaiap umat berlutut.." (Qs. Al Jaatsiyah [45]:

28) yaitu kondisi yang telatr dinyatakan pada khabar-khabar dan

nukilan-nukilan, yaitu berlutut di atas lutut, kondisi ini adalatr karena

tidak adanya ketentraman, bahkan yang ada hanyalatr kegelisahan,

atau tatkala mereka menghadapi perkara yang tidak kuasa

menghadapinya dengan berdiri di atas kaki mereka, maka akhirnya

mereka berlutut derrgan lutut mereka.

Bila kata "manusia" ditafsirkan secara lunum, maka

maknanya: bahwa mereka berlutut ketika sampai di tepi Jahannam,
./

maka kata (1 @rrgon berlutut) adalatr sebagai hal muqaddarah

(keterangan kondisi yang diperkirakan), sebagaimana di tempat

semula mereka berlutut, karena itu merupakan bagian berhenti untuk

dihisab, yaitu sebelum sampai kepada pahala dan sisa.

Suatu pendapat menyatakan: Bahwa makna: 3; ;fre5
Yr> # "Apan Kami datangpan merepa tre sepetiling Jahannam

dengin berlutuf'yakni berlutut dengan lutut mereka.6Ts Diriwayatkan

dari Mujatrid dan Qatadah, bahwa mereka itu, dikarenakan beratnya

perkara mereka, maka mereka tidak mampu berdiri. Kalimat 'jG\;
,,Ke selrcliling Jahannam" bisa berarti di dalamny4 seperti halnya

ungkapan: jalasa al qaum baula al bait (orang-orang duduk di

tr Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalam Ma'ani Al Qur'an (4/346),Ibnu

Athiyatr di dalam Al Muharrm At Waiiz (11146) dan Abu Hayyan di dalam Al Bahr

(6t208).
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sekeliling rumah) yakni duduk berkeliling di dalam rumah, jadi

kalimat: & 3| *X, sekcliling Jahonnam" bisa berarti setelatr

masuk. B'isa juga berarti sebelum masuk. (4 adalah bentuk jarnak

dari .)8. Dikatakan 7'a ts aa' alaa rukbatihi-yajtsuu dan yaj ts ii-j atsw an

darr ju*uyyan seperti pola fu'uul padakeduanya. Ajtsaahu ghairuhu

(dibuat berlutut oleh orang lun), qaum jutstslry (orang-orang yang

berlutut), seperti jalasa-juluusan dan qaum juluus. Bisa juga 7rrsr,

dengan lrasrah pada j iim karena setelaturya juga kasrah.

Ibnu Abbas mengatakan, "(Makna) (i:2 adatah bergolongan-

golongan."676 Muqatil mengatakan, "Kelompok demi kelompok."

Berdasarkan penakwilan ini, maka kata ini merupakan bentuk jarnak

dali jutswah, jatswah dan jitswah, yakri tiga dialek (logat), artinya

kumpulan bebatuan dan gundukan tanah. Jadi, para peminum khamer

berada di satu tepi, sementara para pezina berada di tepi lain,

demikianlah. Tharfah mengatakan,

6 zl .. o tt t .'. .. ,7, ..t. o,.otY tr q f ev'" Y 7', q,v:*,st
"Kau lihat dua gun&tkan tanah, di atas lccduanya terdapat

lempengan-lempengan cadas nan keras yang saling rnenrySun."677

Al Hassan dan Adh-Dhahhak mengatakan, "Berlutut di atas

lutut." Berdasarkan pemaknaan ini maka kata itu merupakan bentuk

jamak dari jaatsin sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. Demikian

ini karena sempitnya tempat, yakni tidak memungkinkan mereka

untuk duduk secara sempuma. Pendapat lain menyebutkan: berlutut di

676 Atsar dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam Al Bahr
(6/208).

u77 Bait syair ini termasuk yang digantungkan oleh Tharfah. Bait syair ini
terdapat di dalam AI-Lisan (11546) dan dijadikan bukti penguat oleh Asy-Syaukani
di dalam Fath AI Qadir (31486). Silakan periksa Syuh Al Mu'allaqat karya Ibnu
An-Nuhas (l/83).
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atas lutut mereka untuk menghadapi pengadilan, ini seperti firman-

Ny a: d}ii F; a'# $'Et"j " Kr *u d i a n s e s un g guhny a

lramu pado hari kiamat almn berbantah-bantah di hadapan Rabbmu.."

(Qs. Az-Zumar [39]: 3l). Al Kumait mengatakan,

"Merelra meninggalkan para pemulra mereka dalam keadaan berlutut

padahal tanpa para pemuka, merela tidak akan bersama-sama."

Firman Allah SwT, ]:r! ,f n Gi'"f "Kemudian pasti

alrnn Kami tarik dari tiap-tiap golongan" yak,ri pasti akan Kami

keluarkan dari setiap umat dan pemeluk agama, b F)i ["fr-fr
"Siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang

Maha Pemurah."

An-Nuhas678 mengatakan, "Ayat ini sulit diuraikan status kata-

katanya, karena semua ahli qira'afr membacanya: '{$, deng*r ro7o'

kecuali Harun, qari yang buta, sebab Sibawaih meriwayatkan darinya,

balrwa qira'ahnya, d y S q',*y is, a"ng*, nashab yang berarti
'i6:*f ."

Abu Ishak menyebutkan, bahwa tentang rafa'nya 'i$ adatiga

pendapat. Al Khalil bin Ahmad mengatakan, sebagaimana yang

dikemukakan oleh Sibawaih darinya, "lt:u marfu' karena sebagai

cerita. Maknanya: Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap

golongan, yang karena sangat keras kepala sehingga dikatakan: siapa

di antara mereka yang sangat dwhaka kepada Tuhan Yang Maha

Pemurah." Selanjutnya Al Khalil menyenandungkan syair, ia
mengatakan,

,1. c !z,zz , ).. o t

Yfttf r,,et ,i 1lt bri'i)

57E Lih. I'rab Al Qur'an (3123,24).
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i:i); r: er Y '.-U l;, -:,!i, i'4 ''ili

"sungguh ,* rrrro menolak rr*;;;;"*; dari sang gadis

alat menolak lcedudulran yang lcatanya tarrp aturan maupun

larangan."679

Yakni aku menolak kedudukan yang disebut sebagai tidak ada

aturan dan tidak pula larangan.

Abu Ja'far680 An-Nutras mengatakan, err{ku lihat Abu Ishak

memilih pendapat ini dan menilainya bagus. Ia pun mengatakan,

'Karena ini makna perkataan para a hli tafsir.' Dan ia menyatakan,

batrwa makna: ]fi ,f n <;A 'f (Kenuaun pasti alan Kami

tarik dari tiap-tiap golongan) adalatr: Kemudian pasti akan Kami tarik

dari tiap+iap kelompok orang yang paling durhaka, kemudian yang

durhaka. Seolah-olah Allah memulai dengan penyiksaan mereka yang

paling durhaka, kemudian yang urutan berikutnya. Demikian redaksi

perkataan Abu Ishak mengenai ayat ini."

Yunus mengatakan, " €Lil @asti alcan Kami tarik)

kedudukannya sebagai kata kerja yang tidak dianggap (tidak

mempengaruhi harakat kata lainnya), sedangkan marfu'nya '€:
adalalr karena sebagai mubtada'.

Al Matrdawi mengatakan, "Kata kerjanya, yaitu <;fi,
dianggap mu'allaq oleh Yuunus." Abu Ali mengatakan, "Itu artinya,

batrwa kata itu tidak mempengaruhi kalimat "G\ 'fi, karena tidak

dianggap (tidak berfungsi)."

67e Bair syair ini karya Al Akhthal At-TagNubi. Bait syair ini termasuk bukt-
bukti penguat yang dikemukakan An-Nuhas di dalam I'rab Al Qur'an (3/24), Ibnu
Athiyah di dalam Al Muharrar Al Wajiz (lll47), Abu Hayyan di dalam Al Bahr
(61208) dan Asy-Syaukani di dalam Fath Al Qadir QA86).

680 Lih. I'rab Al Qur'an(3/24).
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Menurut Al Khalil dan Sibawaih kata-kata seperti 4j.iU ini
tidak dianggap mu'allaq, karena yang mu'allaq itu disebabkan oleh

af al asy*yakk dan serupanya yang tidak pasti terjadinya.

Sibawaih mengatakan, " 'fi mabni pada dhammah karena

menyelisihi akhwatnya (kata-kata sejenis lainnya) dalam hal hadzf

(pembuangan), karena jika Anda mengatakan: ra'aitu al-ladzii afdhal

(aku melihat yang lebih utama) maka yang lebih utama itu bisa juga

jelek sampai Anda mengatakan orang yang paling utama, maka

pembuangan pada 
if1aaaafr boleh."

Abu Ja'far68l mengatakan mengatakan, "Aku tidak mengetahui

seorang pun dari kalangan para atrli natrwu kecuali telah menyalatrkan

Sibawaih dalam hal ini, dan aku mendengar Abu Ishak mengatakan,

'Tidak ada yang menjelaskan bagiku bahwa Sibawaih telah keliru

dalam bukunya kecuali di dua tempat, salah satunya adalah ini.' Lebih

jauh ia mengatakan, 'Kita telatr mengetahui batrwa Sibawaih

mengf 'rabkan(menguraikan) kata u-1t."*u mufrad (sendirian) karena

tidak diidhofatl<ai (tidak disandangkan), lalu bagaimana

menganggapnya mabni padahal kata itu nyatanya diidhafotkan.'

Sejautr yang aku ketahui, Abu Ishak tidak menyebutkan kecuali tiga

pendapat ini."

Abu Ali mengatakan, "Dipastikan mabni menurut madzhab

Sibawaih, karena telatr dibuang darinya apa yang menjadikannya

definitif, yaitu dhamir padatral itu diperlukan, sebagaimana

pembuangannya pada kalimat: Li; A lS 5,, "sebelum dan

sesudah;' (Qs. Ar-Ruum [30]: 4), keduanya menjadi tidak definitif

karena mudhafiya membutuhkan mudhaf ilaih, karcna shilalmya

menjelaskan dan menerangkan maushulnya, sebagaimana mudhaf

6t'Ibid.
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ilailmya menjelaskan dan mengkhususkan mudhafnya."

Abu Ja'far682 mengatakan, "Mengenai hal ini ada empat

pendapat selain ketiga pendapat yang telatr disebutkan oleh Abu

Ishak."

Al Kisa'i mengatakan, * <Lii berfungsi sesuai maknanya,

sebagaimana Anda mengatakan: labitstu min ats-tsiyaab (aku

mengenakan pakaian) dan akaltu min ath+ha'am (alcu memakan

makanan). ladi Gfi tidak mempengaruhi katimat fr1 sehingga

menyebabkannya pada posisi nashab."

Al Mahdawi menambahkan, "Menurutnya, bahwa fi'lnya itu
bertungsi y9aa.11=a if , (dari tiap-tiap golongan), sementara

redaksi: G\ 'fr| giapa ili antara mereka yang sangat) pada posisi

rafa' karena sebagai redaksi kalimat permulaan. Dan Sibawaih tidak

memandang bahwa 4 adalah tambahan."

Al Farra' mengatakan, "Maknanya: Kemudian pasti akan

Kami tarik dengan seruan. Jadi makna <;i adalah pasti akan

Kami serukan."

Al Mahdawi mengatakan,"Naadao adalahfi'l yang tergantung

apabila setelahnya merupakan susunan kalimat, seperti halnya kata

zhanantu (aku menduga), yang mana fi'l (kata kerja) ini berfungsi

maknanya namun tidak berfungsi lafadnya [yakni tidak

mempengaruhi harakat susunan kalimat setelatrnya]."

Abu ;u:15r683 mengatakan, "Abu Bakr bin Syaqir

menyebutkan, bahwa sebagian atrli nahwu Kufah mengatakan tentang
"fi r"Uueui kalimat yang mengandung makna syarth [partikel "jika']

6'2 lbid.
"t lbid.
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dan pelampauan. Karena itu tidak berfungsi terhadap kalimat

sebelumnya. Maknanya: Kemudian pasti akan Kami tarik dari setiap

golongan jika mereka bergolong-golongan ataupun tidak bergolong-

golongan. Ini seperti Anda mengatakan: dharabtu al qaum ayyuhum

ghodhib (aku akan memukul orang-orang itu, siapa pun di antara

mereka yang marah), artinya: jika mereka marah ataupun mereka tidak

maratr."

Abu Ja'far68a mengatakan, "Itulah keenam pendapat, dan aku

mendengar Abu Ali bin Sulaiman menceritakan dari Muhammad bin

Yazid, ia mengatak *r, "# $iapa di antara mereka) terkait dengan

|1,a,1 @olongan),jadi kata'ff OuL^posisi nashabsebagai mubtada'.

Maknanya: kemudian pasti akan Kami tarik dari orang-orang yang

bergolong-golongan itu, siapa di antara mereka, yakni dari mereka

yang saling batru membatru itu, lalu dilihat siapa di antara mereka

yang paling durhaka terhadap Dzat Yang Maha Pemurah." Ini

pendapat yang bagus.

Al Kisa'i menyebutkan bahwa at-tasyaayt' adalatr tolong

menolong, a^ bpada posis i nashab karena sebagai penj elasan.

A +,153t5\'il'';i'f "Do, t<emudian Kami sungguh

lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukknn ke dalam

neraka." Yakni yang lebih berhak dimasukkan ke dalam neraka.

Dikatakan shalaa-yashlaa-shulyan, seperti halnya madhaa asy-syai'-

yamdhaa-mudhyan apabila sesuatu itu telah berlalu. Hawaa'yalwaa-

htmiyyan.

Al Jauhari68s mengatakan, "Dikatakan shalaita ar-raiul naaran

apabila Anda memasukkan orang tersebut ke dalam api dan

e lbid.
n5 Lih. Ash-shihhah Gn4o6).

I
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menjadikannya memasukinya. Apabila Anda melemparkannya seolah

olah Anda hendak membakamya maka Anda mengatakan: ashlaitulu

(dengan atifl dan shallaituhu-tashliyah." Ini dibaca juga: t:$; ot,ai-y

adapun yang meringankannya (tanpa tasydid) berarti menganggap

asalnya dari: shaliya fulaan bi an-naar (dengan kasrah) yashla*

sytliyyan yang artinya terbakar api, jadi Allah Ta'ala berfirman: F
* Uiif. Al 'Aiiaj mengatakan,

(la tf 10r vl nu

"Demi Allah, seondahya tidok ada neraka yang akan kani

masukf'686

Dikatakan jtga: slulia bi al amr apabila merasakan panas dan

kerasnya. Ath-Thawi mengatakan,

a .c. taa ,. o t

bU*q.l\L)-*
ar.2

"Keberanian mereka tidak padam kendatipun mereka

66 Syahidnya dinisbatkan Ibnu Manzhur di dalam Al-Lisan (enti: qayatu)
kepada Az-Zafyani yang dikemukakannya melalui utaian bait-bait syair berikut:

riritie"r e)f * jqu

611'e! lt i-tC
6)ir:.er:)f 16r rii nrr

&r $; 'u.t$ fU-il
to llt6d-u.J

"Apa oti dsi inti kerinduanrrya sehingga ditangisi
terhadap bekas perkarnpungan yang merytuupai negerirrya

Demi Allah, andai tidak ada neraka yang akst kami masuki,
atau orang-orang b*doa kepada Allah untuk kcburukon kami

Tentu kami tidak akan mendengar tirani bagi sang raja."
Ini termasuk bukti-bukti penguat yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani di dalam

Fath Al Qadir (3/487).

i ot: ;5c.; ,-# \')
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merasakon perang dari wafuu kc waldu."687

Ishthalartu bin an-naar dan tashallaitu bi an-naar. Abu Zaid

mengatakan,
/ac'a

;.i u 3\*; J,23 ts c c. 6z t ctl, 1 c.'..

ff.,r r o-e rc)

"sungguh aht telah rnerasalcon panasnya perang mereka

s e b agaimana dingin meras akan panas."688

Dikatakan:fulaan laa ytshthalaa bi naarihi apabila si fulan itu

seorang pemberani yang tidak tertandingi keberaniannya.

FirmanAllah swr, WG; 43 &trc'rV$fuoY
"Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi

neralra itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kcmestian yang sudah

ditetapkan."

Mengenai 7yat ini dibahas lima masalah:

Pertama: Finnan Allah SWT, Kl o$ "Dan tidak ada

seorang pun daripadamu" ini adalatr sumpah,6se dan wau ini

menwrjukkan demikian. Ini ditafsirkan oleh hadits Nabi SAW:

lk'vr 'sA iLs r.lr u.tti e"lujt'u r;t L*l
aala

,i,t
"Tidak seorang Pun dari antara lcaum muslimin yang ditinggal

mati oleh tiga analorya lalu ia disentuh api neraka melainkan

hanya sebentar (saat melintas neraka) ."6e0

*'Lih. Ash-Shitrtah (6D403) danAl-Lisan (enti: shalaa).
t8' lbid.
68e Lih. At Muhsrar Al waiiz (ll/48).
6s lff.. Al Bulfiari pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Barangsiapa yang

Ditinggal Mati Anaknya Lalu Mengharapkan Pahala, dan Muslim pada pembahasan



Az-h:firri mengatakan, "Tampaknya beliau memaksudkan ayat

ini: Vt t; $ Ktl ;t$ (Dan tidak ada seorang pun daripadamu,

melainlran mendatangi neralm i/z). Demikian yang disebutkan oleh

Abu Daud Ath-Thayalisi." Jadi sabda beliau:

;ntyoy
"Melainlmn hanya sebentar (saat melintas neraka)" adalah sebagai

penafsiran yang musnad, karena menurut para ahli ilmu, bahwa makna

sumpatr yang disebutkan di dalam hadits ini adalah firman Allah

SWT: Gryb I {*;,J$ "Dan tidak ada seorang pun daripadamu,

melainlmn mendatangi nerako itu." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa yang dimaksud dengan sumpatr tersebut adalah firman-Nya:

ril@ 6,)f ii(@yi ,r.$t @ f;z +J,i)6 @ r: w^v
W tli 5f @ ',1':ll l';C; "Demi (angin) vans menerbangkan debu

yang selant-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-

lrapal yang berlayar dengan mudah, dan (malaikat-malailat) yang

membagi-bagi urusan, sesungguhnya apa yang diianiikan kcpadamu

pasti benar." (Qs. Adz-Dzaaiyaat [51]: l-5). Pendapat pertama lebih

populer, dan maknanya berdekatan.

Kedua: Para atrli ilmu berbeda pendapat tentang mal<na al

wuruud (yuk i tilt2b) Suatu pendapat menyebutkan, bahwa al

wuruud adalah masuk. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia

mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

,j;fu' lrirftlr c#- Y\i ';.,* ttt{:t

6i'uji6,37 .eGL.,rbut{ ts c>Liffi. ;'4t
tentang Berbakti dan Bersilaturatrmi, bab: Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati
oleh Anaknya Lalu Mengharapkan Pahala. Silakan merujuk Al-Lu'lu'wa Al Marjan

Q/346).

Tafsir Al Qurthubi



vh|<a*iti::i,:
'Al lVuruud adalah ad-dukhuul (masuk). Tidak ada seorang

pun yang baik maupun yang jahat kccuali alcan memasukinya,

lalu bagi orang yang beriman akan menjadi dingin dan

keselamatan sebagaimana terhadap lbrahim dulu. Kemudian

Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertalcwa dan

membiarkan orang-orang yang zhalim neraka dalam kcadaan

berlutut' ."69r

Dalam kitab At-Tamhid, Abu Umar menyandarkannya,

demikian perkataan Ibnu Abbas, Khdid bin Ma'dan, Ibnu Juraij dan

yang lainnya.

Diriwayatkan dari Yunus, batrwa ia membacanya: $lfqr|
Vtyb Al wuruud adalatr ad-dukhuul (masuk) sebagai penafsiran a/

wuruud, lalu sebagian perawinya keliru meriwayatkan sehingga

memasukkannya ke dalam Al Qur'an. Disebutkan di dalam Musnad

Ad-Darimi, dari Abdullatr bin Mas'ud, ia mengatakan, "Rasulullatr

SAW bersabda,

# 'et ,r4u,j;L. W o:)|il-'i ,1rit o6t i;-
,&) €.t'tik'; ,;jt F i ,;.i)n'"J ,F

*e,y')t'*s';
'Manusia akan memasuki neraka, lremudian merelra kcluar

darinya berdasarkan amal perbuatan mereka. Di antara

mereka ada yang hanya sekcjap mato, kemudian yang seperti

5er Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya (3/131,132) dan Al
Allusi di dalam Rzft Al Ma'ani (5/199), dari riwayat Ahmad, Al Hakim At-Tirmidzi,
Ibnu Mudzir serta Al Hakim dan ia menshahihkannya.
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angin, kemudian yang seperti lompatan htda, kemudian yang

seperti penunggang binatang tunggangan, kemudian yang

seperti orang yang berialan cepat' ."6e2

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan kepada

Nafi' bin Al Azraq Al Khariji mengenai masalah ini, "Adapun aku

dan kamu, sudah pasti memasukinya. Aku akan diselamatkan Allah

darinya, adapun kamu, aku tidak menduga bahwa Allah akan

menyelamatkanmu karena pendustaanmu."6e3 Banyak ulama yang

kesulitan memastikan makna al wuruud dan makna ash-shadr. Kami

telalr menjelaskannya di dalam At-Tadzkirah.

Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan al wuruud ini adalatr berjalan di atas titian (asft-shiraath).6e4

Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ka'b Al

Ahbar dan As-Suddi.

Diriwayatkan juga oleh As-Suddi dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi

sAw. Dan demikian juga yang dikatakan oleh A1 Hasan. Ia

mengatakan, bahwa al wuruud di sini bukan bermakna masuk, seperti

engkau mengatakan: waradtu al bashrah walam adkhulnya (aktr

datang ke Bashrah tapi tidak memastrkinya). Jadi al wuruud di sini

adalah melintas di atas titian."

Abu Bakar Al Anbari mengatakan, "segolongan ahli bahasa

berpatokan pada pendapat Al Hasan ini, dan mereka berdalih dengan

firman Allah ra'ala: 'ffi (r:t ,14i 63i\ 13;4;i:' 'r-f'\,

.,, Atsar dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al

Bryan (16/81,82).'oq ra*. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Penggugah-Penggugah Hati, bab:

Mendatangi Neraka (21229).- ex ,,i*u*an oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al Bayan (16182), An-Nuhas di

dala[n Ma'ani At Qur'an (4t348),Ibnu Athiyah di dalam Al Muharrar Al waiiz

(11/48) dan Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya 6Da0.



"Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan

yang baik dari Kami, merel<a itu dijauhkan dari neral(a.." (Qs. Al

Anbiya' [21]: l0l).6e5 Mereka mengatakan, "Maka tidak akan masuk

neraka orang yang telatr dijamin Allah untuk dijauhkan darinya."

Mereka itu membacanya: I tAi sana) deng at fathah pada tsa', ,#
\rfri'U5( (Kami alan menyelamatkan orang-orang yang bertala,va).

Golongan lainnya menyanggah pandangan golongan pertama dengan

menyatakan, bahwa makna firman-Ny a: 'u57irr?,1#i"Mereka itu
dijauhlran dari neraka" adalah dijatrhkan dari diadzab dan dibakar di

dalamnya. Mereka juga mengatakan, "Maka orang yang memasukinya

lalu ia tidak menyadarinya dan tidak akan merasakan sakit maupun

penderitaan, berarti dialah yang sebenarnya dijautrkan -darinya."
Mereka juga berdalih dengan firman Allah Ta'ala: \$i t-$i 67
"Kemudian Kami akan menyelamatlan orang-orang yang bertalotta"

dengan dhammah pada /sa'. Jadi 7 menunjukkan selamat setelatr

memasukinya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Disebutkan di dalam Shahih

Muslim;

'{--'#t oli:r';rark;b e Atr;i
9/-"jJr t4 ,!nt Ji, t3- ,Ss, '{,
,'\i Lk U;, ,;>st Wtb,

0;s ) jJta. i:y oJ1'Jlt 
oH 

,Lru,st
c

6e5 Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al Bayan (16/83),

An-Nuhas di dalam Ma'ani Al Qur'an (41349),Ibnu Athiyah di dalam Al Muharrar
Al Wajiz (lll49),Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya (5D51) dan Asy-Syaukani di dalam

Fath Al Qadir Qla&fi.

ta
. -1 / I . a ,

* u-f Ltz>>

tii ia-^E:-:;t
'jd
u

glstr:
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gtl ,,"k11) S;;rt !:Lkt Ps't
:# f €.'ut:'ktJ-'-)

"Kemudian dibentangkan jembatan di atas Jahannam, don

berlahtlah syafa'at, lalu mereka berkata, 'Ya Allah,

selamatkanlah. Selamatkanlah'." Lalu ditanyakan kepada

Rasulullah, "Apa ia al Tlsr (embatan)?" Beliau menjawab,

"Lumpur licin yang menggelincirkan, di dalamnya terdapat

besi-besi yang lrepalanya melenghtng, besi-besi yang

lrepalanya melenglatng dan dapat merobek daging dan duri-

duri besi yang biasa ada di Nejed yang di dalamnya terdapat

duri-duri kecil yang biasa disebut sa'dan [nama tumbuhan

berduri]. Lalu orang yang beriman akan melewatinya seperti

kedipon mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung,

seperti htda yang larinya sangat cepat dan seperti binatang

tunggangan yang bisa berlari' Mako ada yang selamat tanpa

lulra, ada juga yang tercabik'cabik dan ada juga yang

terpelanting ke dalam neraka Jahannam." Al hadits.6e6

Ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan, bahwa

melintasi titian adalah al wuruud yang dimaksud oleh ayat ini, jadi

bukan memasukinya.

Segolongan atrli ilmu lairurya berpendapat, bahwa wuruud ittr

adalatr mendatangi, melihat dan mendekati. Demikian ini karena

mereka mendatangi tempat hisab (tempat penghitungan amal

perbuatan) yang berada di dekat Jahannam, maka mereka dapat

melihatnya pada saat penghisaban. Kemudian Allah menyelematkan

ts HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab: Mengetahui Jalan

Mimpi(l/169).
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orang-orang yang betakwa dari apa yang telah mereka lihat itu, lalu
mereka diantarkan ke suga.

<u;lgi jlij "oo, membiartran orang-orang yang zhalim,,
yakni diperintatrkan agar mereka dibawa ke neraka. Allah Ta'ala
berfirman, 6-i dr';; (5, *Oo, tatkala ia sampai di sumber air
negeri Mad-yan." (Qs. Al Qashash [28]: 23) yakni sampai ke tempat

tersebut dan bukan berarti memasukinya. Zrirranr mengatakan,

.r, .ti. ^. ?. a .., .
^-*:^Jl jEJl ^c :b:r" i; e:.

*Tatlrala merelca sampai di sumber air beningyang telah terlatmpul

mereka menempatkan tempayan air yang mantap!6e7

Hafshah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

.$'lit, )'J,,yfiLi;frr .1i+ I
*Tidak akan masuk nerako seorang pun dari para peserta

(perang) Badar dan (perjanjian) Hudaibiyah."

Hafshah melanjutkan, "Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullatr,

lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala; tKr\b$l {*; o$ , Dan

tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka

itu.'? Maka Rasulullatr SAW menjawab,

UW 6)hi 3:i3'v3i'u.51#7 ;oi

"Lolu bagaimana fiangan khawatir], Kemudian Kami akan

menyelamatkan orang-orang yang bertalcwa dan membiarkan

6e7 Biait syair ini karya Zuhair bin Abu Salma yang terdapat di dalam Diwannya,
hal. 13. Bait syair ini termasuk bukti penguat yang dikemukakan oleh Al Mawardi di
dalam Tafsirnya (21534), Abu Hayyan di dalam Al Bahr (61209) dan Asy-syaukani
di dalam Fath Al Qadir (31487).
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orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan

berlutut."698

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ummu Mubasysyir, ia

menuturkan, "Aku mendengar Nabi SAW mengatakan kepada

Hafshah .." al hadits.

Az-Zujjaj mengunggulkan pendapat ini dan menguatkannya

dengan firman Allah ro'"in (1,143 6A1C; # i'? 6.ltit
'Ati1i "Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk merepa

lrctetapan yang baik dari Kami, mereka itu diiauhkan dari neraka.."

(Qs. Al Anbiya' [21]: 101).

Mujahid mengatakan, "Yllunntd al rnukmin an-naar

(sampainya seorang mukmin ke neraka) adalah demam yang menimpa

seorang mukmin sewaktu di dunia. Jadi hanya itg bagian orang

beriman dari nerek4 sehingga tidak memasukinya."6e

Abu Hurairatr meriwayatkan: "Bahwa Rasulullah SAW

menjenguk orang sakit karena demam tinggi, lalu Nabi SAW berkata

kepadanya,

q+? * t1bL,b t?,Lf s$ ,? ,iti ji oy :Ji iu;t'!:tti i)'!rti irlt oli J&lu'sf
.r6t a'e; ok u;l

'Bergembiralah, lrarena Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci

lagi Maha Tinggi ber/irman: hu adalah api-Ku, Aht

mengenakannya kepada hamba-Ku yang beriman untuk

6eE HR. Muslim pada pembatrasan tentang Keutamaan Para Satrabat (411942) dan

lafadurya berdekatan.t, Atsar dari Mujatrid ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al Bayan

(16/83) dan Ibnu Kasir di dalam Tafsirnya(5D51).



menj adi bagiannya dari nerako' ."700

Riwayat ini disandarkan oleh Abu Umar, ia pun mengatakan:

Abdul Warits bin Suffan menceritakan kepada kami, ia mengatakan:

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, ia mengatakan:

Muhammad bin Isma'il Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, ia

mengatakan: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia mengatakan:

Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin

Ubaidullatr, dari Abu Shalih AI Asy'ari, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW: Batrwa beliau menjenguk seorang yang sakit .. lalu disebutkan

haditsnya.

Dalam hadits ini disebutkan:

"Demam adalah bagian orang beriman dari neralca."70l

Segolongan atrli ilmu mengatakan,"Al ll'uruud adalah melihat

kepadanya (melihat ke neraka) ketika di alam kubur. Lalu Allah

menyelamatkan darinya orang yang beruntung, sementara yang telah

ditetapkan maka akan memasukinya, kemudian akan keluar darinya

dengan syafa'at atau lainnya dari rahmat Allah Ta'ala." Mereka

berdalih dengan hadits Ibnu Umar:

.:1t; rlrlru)ii;;; * *i iLl'o6 ri1

"Apabila seseorang kalian meninggal, makn akan

700 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan (16/84) dan Ibnu Katsir
di dalam Tafsirnya (51250).

70t Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam Al Jami' Al Kabir (21120-
122) dari riwayat Ath-Thabarani di dalam Al Ausath, dari Anas dan sanadnya dha'if,
dan dari riwayat Ibnu Asakir dari Utsman bin Affar, serta dari riwayat Al Baz.z-ar

dari Aisyatr dan Al Qadha'i dari Ibnu Mas'ud. Silakan merujuk catatan kaki buku
tersebut di dalamnya terdapat faidatr yang besar.

.)6t q,/';tV,)A,



ditampakkan padanya tempat dudulorya di pagi hari dan siang

hari." al hadits.To2

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abdullah bin As-Saib,

dari seorang laki-laki, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan tentang

firman Allah Ta'ala: t?r2b$ f.+ ob @o, tidak ada seorang pun

daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu), *lni khithab untuk

orang-orang kafir."

Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia membacanya: e'op
(Dan tidak ada seorang pun daripada kalian), sebagai sanggatran

terhadap ayat-ayat yang sebelumnya mengenai orang-orang kafir,

firman-Nya:

,9'{+ J',;;#:iA'd tg$'fr:Fa 'l'v

"Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka

bersama syeton, kBmudian akan Kami datangkan mereka kc

sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti al<an

Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka

yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan

lrpmudian Korni sungguh lebih mengetahui orang-orang yong

seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada

seorang pun dari mereka ..." demikian qira'ahnya

702 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang lenazah, bab: Akan Ditampakkan
Kepada Mayat Tempat Duduknya Di Pagi dan Siang Hari, Muslim pada

pembahasan tentang Surga dan Sifat Kenihnatannya, bab: Ditampakkannya Tempat
Duduk Mayat dari Surga atau Neraka. Terdapat juga dalam riwayat An-Nasa'i,
Malik pada pembahasan tentang Jenazatt,Ibnu Majah pada pembahasan tentang

Zuhud dan Ahmad didalatr,Al Musnad(2116).

juga
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Ikrimatr dan jama'ah. Dengan demikian maka tidak ada

kerancuan pada qira'ah ini.

Segolongan ahli ilmu mengatakan, "Yang dimaksud dengan

Ki @*ipadamu) adalah orang-orang kafir. Maknanya; Katakanlah

kepada mereka watrai Muhammad." Penakwilan ini juga merupakan

penakwilan yang mudatr dicerna. Kaf pada kalim^t K4 t9mlafi

kepada ha' padaredaksi kalimat: ;614:i *3$:)ii-€t{i
*, iG'$ ltrturgguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama

syetan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling

Jahannam dengan berlutut), maka kembalinya kaf kepada ha' tidak

dingkari. Hal ini sudah diketahui dalam firman Allah 'Azza wa Jalla:

tK, K;;'oViGK i'At:l-A@ t{L(53 #: es'"Dan
Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah

disyuhtri (diberi balasan).:' (Qs. Al Insaan 176l:21-22), maknanya:

lraana lahum, jadi kafnya kembali kepadaha'.

Al Aktsar7o3 mengatakan, 'oMukhathabnya semuanya sudah

mengetahui, dan ini berarti mendatangkan semuanya. Karena itulah

terjadi perbedaan pendapat tentang makna al wuruud." Pendapat para

ulama mengenai hal ini telah kami paparkan, konteksnya bahwa

makna al wuruud adalah ad-dukhuul (masuk) berdasarkan sabda Nabi

SAW, jt$ i!;i "Lalu disentuh oleh api neral{n", karena hakikat a/

masiis secara batrasa adalah al mumaasah,hatya saja menjadi dingin

dan keselamatan bagi orang-orang yang beriman, dan mereka selamat

darinya dalam kondisi tanPa luka.

Khalid bin Ma'dan mengatakan, "Tatkala ahli surga telah

masuk surga, mereka berkata, 'Bukankah Tuhan Kami telah

7o'Lih. At Bahr Al Muhith(61209).



menyatakan batrwa kita pasti mendatangi neraka?' Lalu dikatakan,

'Kalian memang telah mendatanginya, lalu kalian mendapatinya telatr

menjadi abu'."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat ini merupakan

penggabungan dari berbagai pendapat. Karena orang yang

mendatanginya namun tidak tersakiti oleh kobaran dan panasnya,

berarti ia telah dijauhkan dan diselamatkan darinya. Semoga Allah

Ta'ala menyelamatkan kita darinya dengan fadhilah dan keutamaan-

Nya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara yang

mendatanginya lalu memasukinya dengan selamat serta keluar darinya

dalam keadaan beruntung.

Jika dikatakan: Apakah para nabi juga memasuki neraka?

Kami katakan: Kami tidak memastikan ini, tapi kami katakan, bahwa

semua makhluk mendatanginya sebagaimana yang ditunjukkan oleh

hadits Jabir di awal pembahasan. Jadi orang-orang yang durhaka

memasukinya dengan dosa-dosa mereka, sedangkan para wali dan

orang-orang batragia dengan syafa'at mereka, jadi antara dua jenis

"masuk" ini ada perbedaan.

Ibnu Al Anbari berkata dalam rangka berdalih dengan mushaf

Utsman dan qira'atr yang umum, "Secara bahasa, khithab ghaib bisa

dikembatikan kepada lafazh yang ditujukan kepada mukhathab,

sebagaimana firman-Ny", i$K 'og:n 1!@ tt{L6;3'fi: 3*t
fK! K{t''6(3 toon Tuhan memberikan kepada mereka minuman

yang bersih. Sesungguhnya iryi adalah balasan untukrnu, dan usahamu

adalah disyuhtri (diberi balasan); (Qs. Al Insaan 176l:21-22), yang

mana lcaf di sini sebagu badal dari ha'." Mengenai hal ini telah

dipaparkan dalam strah Yuunus.

Ketiga: Pengecualian dalam sabda Nabi SAW' i-lir 
'fu ,\



"Me\ainkan hanya sebentar (saat rnelintas nerafta)" kemungkinannya

merupakan pengecualian yang terputus. Yang seperti sudah dikenal

dalam ungkapan orang-orang Arab. Maknanya: sama sekdi tidak

disentuh oleh api neraka, di sini redaksinya sudah sempuma, lalu

dimulai lagi dengan redaksi baru: #t'ai;'ft yrt"i akan tetapi

merupakan pelaksanaan sumpah yang memang harus dipenuhi, yaitu

yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala: Gr2b I Ki o$ "Don

tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka

itu." Yaifii melintasi titian, atau melihat, atau memasukinya dengan

selamat, sehingga dengan begitu tidak tersentuh sedikit pun. Ini

berdasarkan sabda Nabi SAW:

:r';L. 'i triv'tt';y$ lit i^il:'€yfsj;;l
.)6t

*Tidaklah meninggal tiga orang anak dari seseorang ftalian lalu ia

mengharap pahalanya, kecuali akan meniadi benteng baginya dari

api nerala.-7o4 Al iunnah adalah perlindungan dan penutup, dan

barangsiapa yang dilindungi dan ditutupi dari api nereka, maka tidak

akan disentuh oleh neraka. Jika disentuh neraka berarti tidak

terlindungi.

Keempat: Hadits ini menafsirkan yang pertama, karena di sini

disebutkan mengharapkan pahala, karena itulah Malik menjadikannya

sebagai penafsirannya. Hadits kedua ini juga dikuatkan oleh hadits

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW:

7* HR. Malik pada pembatrasan tentang Jenazah, bab: Mengharapkan Pahala

Dalanr Musibatr (1t235), Al Buktrari pada pembatrasan tentang Ilmu, bab:

Diharuskan Menetapkan Suatu Hari untuk Kaum Wanita Belajar Keilmuan, Muslim

pada pembahasan tentang Berbakti dan Bersilaturahmi, bab: Keutamaan Orang yang

Ditinggal Mati Anak Lalu Mengharapkan Pahala'
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li ik'*-lt t;e t {i'i *'; -G ;
.^t;t SL;'rl Slt

"Barangsiapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang

atau masuk surga."705 Jadi sabda beliau:

brtt*t
"Yang belum berdosa" 

-yang 
menurut para ahli ilmu, maknanya

adalatr: belum baligh dan belum mencapai usia yang bisa dibebani

oleh dosa- adalah sebagai dalil bahwa anak-anak kaum muslimin

berada di surga 
-wallahu 

s'lsvl-, karena bila rahmat turun kepada

bapak-bapak mereka, maka adalah mustahil mereka dirahmati karena

orang-orang yang tidak diratrmati. Ini sudah merupakan rjma'

(konsensus) para ulama, batrwa anak-anak kaum muslimin berada di

surga, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali segolongan sekte

Jabbariyah yang menyatakan batrwa mereka itu berada di dalam

kehendak Allah. Ini pendapat yang ditinggalkan dan tertolak

bedasarkan selurutr ulama hujjah yang tidak boleh diselisihi dan tidak

disalatrkan kecuali berdasarkan khabar-khabar ahad yang tsiqatr lagi

adil

belum berdosa, maka baginyaTgs adalah hijab dari neraka

, bersumber dari Nabi SAW. Dan bahwa sabda Nabi SAW:

f*yf f erL ir;.i,J;ltril ,,,, €€aU',#i

'ot Ism kaana adalah dhamir yang kembali kepada kematian yang tersirat dari
sabda beliau SAW: "Barangsiapa yang ditinggal matf', maknanya: kaana
mautuhum lahu hijaaban (kematian mereka menjadi hijab baginya).

'6 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Ihnu, bab: Oitrarust<an Menetapkan
Suatu Hari untuk Kaum Wanita Belajar Keilmuan. Diriwayatkan juga pada
pembatrasan tentang Jenazah, Muslim pada pembahasan tentang Berbakti dan
Bersilaturrahmi, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang
Jenazah dan Ahmad didalamAl Musnad(11375).
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.'i3rjl*riLi -Jt*'U'fit
"Orang yang sengsara adalah yang sengsara di aoto* perut

ibunya, sedangkan orang yang bahagta adalah yang bahagia

di dalam perut ibunya. Dan sesungguhnya malailcot turun, lalu

menulis lran aj alnya, amal perbuatannya dan rezekinya."T 07

Hadits ini dikhususkan, bahwa siapa pun dari anak-anak kaum

muslimin yang meninggal sebelum baligh, maka ia termasuk yang

batragia dalam perut ibunya, dan ini tidak mencemari dalil hadits-

hadits dan ijma'. Demikian juga sabda Nabi SAW kepada Aisyah RA,

pbl €, i', >\if iJ ',yi -eit '* li,r Lt ,"4;l;.G t:-

.r+t'l /bf ei:rYif A ',Y) ,6t'*i ,ry.

"Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga

dan telah menciptakan para penghuninya, mereka itu masih di

dalam tulang punggung bapak-bapak mereka, dan Allah telah

menciptakan neraka dan telah menciptakan pula para

penghuninya, dan mereka itu masih di dalam tulang punggung

bapak-bapak merekn."

Riwayat ini gugur, lemah lagi tertolak oleh ijma' dan atsar-

atsar. Ibnu Yatrya yang meriwayatkannya adalah perawi yang dha'if,

tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits ini termasuk yang

diriwayatkannya sendirian sehingga tidak dapat dijadikan pedoman.

707 Hadits dengan lafadr: ti ? .
it,y.Cltal'+'i!t f rt ey|Pi

"Orang yang sengsara adalah yang sengs$a di dalam perut ibunya, sedangkan

orang yang bohagia adalah yang bahagia di dalam perut ibunyd' dicantumkan oleh
As-suyuthi di dalam Al Jami' Al Kabir (21345) dari riwayat Al Bazzar dan Ath-
Thabarani di dalam Ash-Shaghir. Para perawi AlBezzar adalatr para perawi shahih,

dari Abu Hurairah.
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Syu'batr telah meriwayatkan dari Mu'awiyah lbnu Qarrah bin
Iyas Al Mazni, dari ayatrnya, dari Nabi SAW: Bahwa seorang laki-laki
dari golongan Anshar ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil,
lalu ia pun bersedih karenanya, lalu Rasulullatr SAW bersabda

kepadanya,

U'Fil-'fL3 vt &ir qty.( u t6;'u vf o:; clL,
*Tidaklrah menggembirakanmu, balwa tidaHah engkau mendatangi

satu pintu pun di antara pintu-pintu surga kecuali engkau

mendapatinya meminta dibukakan untulonu." Maka mereka (para

sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakatr ini khusus baginya atau

bagi kaum muslim secara umum?" Beliau menjawab,

.te 'a"t$';
"Bahkan ini untuk kaum muslimin secara umttm."708

Abu Umar mengatakan, "Id hadits valid lagi shahih." Yakni:

Apa yang kami sebutkan di samping ijma' Jumhur, walaupun bertolak

belakang dengan hadits Yatrya.

Abu Umar mengatakan, "Menurutku, inti pada hadits ini dan

atsar-atsar yang serupa adalah berkenaan dengan orang yang

memelihara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-

dosa besar serta bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah yang

menimpanya. Karena pada masa itu, khithab tersebut tidak ditujukan
kecuali pada orang-orang yang mayoritas kondisinya adalah

sebagaimanayangkami uraikan, yaitu para satrabat RA."

'ot HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Perintatr untuk
Mengharap Pahala dan Bersabar Ketika Tertimpa Musibah (4/22,23) dengan sedikit
perbedaan.
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An-Naqqasy menceritakan dari salah seorang mereka, bahwa

ia berkata, "Firman Allah Ta'ala: KrG $ fu o$ (Dan tidak ada

seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu)

menghapuskan firman-Nya: 'at'1i$,14i 6Air9- 4 J1ti| O-iftit
(Balwasonya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan

yang baik dari Kami, merekn itu dijauhkan dari neraka). (Qs. Al

Anbiya' [21]: l0l)." Pendapat ini lematr, karena ini bukan masalatr

penghapusan. Kami telah menjelaskan, bahwa apabila tidak disentuh

oleh api neraka berarti telah dijauhkan darinya. Dalam riwayat

disebutkan:

?L; lrbf '* ,'n 6- '; ,!'qt i'i ,yi"t, )8r

"Pada hari kiamat, neraka berkata lcepada orang berirnan,

'Melintaslah wahai orang beriman, sesungguhnya cahayamu

t e I ah me madamkan ka b ar anht.'

Kelima: Firman Allah SwT, W g 4i e 'a(*not m
bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Al

Hatm adalah kepastian qadha', yakni bahwa hal itu sudatr merupakan

kepastian. Wyakni telatr ditetapkan Allah Ta'ala atas kalian. Ibnu

Mas'ud mengatakan, "Yakni sumpah yang wajib."7oe

Firman Allah swT, \ii rJ( ,#7 "Kemudian Kami akan

menyel amat kan or ang-or ang yang b ertakw a" y akti menyelamatkan

mereka. VW- d+fli jli'2*oon membiarkan orang-orang yang

zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut" Ini termasuk yang

menunjukkan bahwa al wuruud adalah ad'dukhuul (masuk), karena

70e Disebutkan dari Ibnu Abbas oleh Al Mawardi dalam At-Tafsir (2/534).

Disebutkan juga oleh Asy-Syaukani di dalam Fath Al Qadir (31490) dari Ilaimah.
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Allah tidak menyebutkan: wa nudkhilu azh-zhaalimiin (dan Kami

masukkan orang-orang zhalim). Pemaknaan tentang ini telah

dipaparkan tadi. Pendapat kami, bahwa pelaku dosa besar, bila ia telatr

memasukinya, maka ia akan disiksa sesuai dengan dosanya kemudian

ia selamat. Golongan murjiah mengatakan, "la tidak masuk."

Golongan wa'idiyah mengatakan, "Ia kekal." Penjelasan tentang ini

telah dipaparkan di lebih dari satu tempat.

'Ashim AI Jatrdari dan Mu'awiyah bin Qarrah membacanyat j
\i;3,710 tanpa tasydid.Ini merupakan qira'ahnya Humaid, Ya'qub dan

A1 Kisa'i, sementara yang lainnya dengan tasydid. Ibnu Abi Laila

membacanya:'^5,7rr denganfathah padar.ra', yang artinya di sana. ii
adalah zharf (keterangan tempat), hanya saja ia mabni karena tidak

dihasilkan dari kata lain, maka menjadi tetap sebagaimana tetapnya li.

ha'nya bisa sebagai keterangan harakat, sehingga dalam bacaan

washal huruf ini dibuang, dan bisa juga sebagai ta'nits tempat

sehingga dalam bacaan washal huruf ini dibaca ta'.7t2

X'irman Allah:

6aliT rfi( i,*yVt .li j,6 # Cq; 4 E "tj

Tr'i ;r,Cij{z'Aai v;5 lr :3i vy-'o::ijlc 6V

zto qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (ll/49) dan Abu Hayyan (61210).
lni termasuk qira'ah mutawatir. Lih. Taqrib An-Nasyr, hal. I10.

]rt qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (lll49) dan Abu Hayyan (61210).
?r2 Lih. I'rab At Qur'an karya An-Nuhu (2/27).



@'i+ -iJvtik
"Dan apabila dibacakan kepoda mereka ayat-ayat Komi yang

terang (maksudnya), niscoya orang-orang yang kalir berkata

kepada orang-orang yang berimanr'Manakah di antora kedua

golongan (kaJir dan mukmin) yang lebih baik tempat

tinggalnya dan lebih induh tempat pertemuan(nya)?' Berapa

banyak umot yong telah Kami binasukan sebelum mereka,

sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tongganya dan

lebih sedap di pandang mata. Katakanlahr'Barangsiapa yang

berada di dalam kesesatan, maka biqrloh Tuhan Yang Maha
Pemurah memperponjang tempo baginya; sehingga apabila

mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik
siksa maapun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa

yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-
penolongnya'.." (Qs. Maryam ll9lt 73-75)

Firman Allah SwT, # Cj;I 4 I ,ifi "Dan apabila

dibacalran lrcpada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya)"

yakni kepada orang-orang kafir yang telah disebutkan pada firman-

Nvu, (S 3;7 S.llliJ"Betulkah apabila aht telah mati, bahwa

aht sungguh-sungguh akan dibangkitkon menjadi hidup kembali?."

(Qs. Maryam [19]: 66), dan yang Allah mengatakan tentang mereka,

V,W- a;,iei :1i'y"Don membiarkan orang-orang yang zhalim di

dalam neralra dalam keadaan berlutut.." (Qs. Maryam ll9l: 72),

yakni mereka yang apabila dibacakan Al Qur'an kepada mereka,

mereka merasa bangga dengan keduniaan dan mereka mengatakan,

"Mengapa pula dengan kami -jika kami dalam kebatilan- padahal
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kami lebih banyak harta dan lebih banyak teman pendukung." Maksud
mereka adalah memasukkan keraguan terhadap golongan lemah dan

mengesankan kepada mereka bahwa orang yang banyak harta
menunjukkan bahwa dia itu mantap agamanya. seolah-olah mereka
tidak melihat adanya orang miskin di kalangan orang-orang kafir dan

tidak melihat orang kaya di kalangan kaum muslimin, dan mereka
tidak tahu bahwasanya Allah Ta'ala memalingkan para wali-Nya dari
terpedaya oleh keduniaan dan terbuai olehnya.

Makna *i. adalah lafazh-lafazhnya dibacakan serta makna-
maknanya dan maksud-maksudnya jelas, baik yang muhrramat

maupun yang mutasyabihat. Karena kejelasan menyertai yang

muhkamat, atau telah dijelaskan oleh Rasul sAw dengan perkataan

maupun perbuatan. Atau segi-segi yang dipandang lematr juga tidak
dapat disanggah, atau berupa argumen-argumen dan bukti-bukti. Kata
ini sebagai hal (menerangkan kondisi) yang menegaskan, seperti
firman-Nyu,6i5) 3Ai'r|"Sedang Al eur'an itu (Kitab) yang haq;
yang membenarkan." (Qs. Al Baqarah l2):91), karena ayat-ayatAllah
Ta'ala adalatr jelas dan argumentatif.

'yF i$i jG "orong-orang yang kafir berkata" maksudnya

adalah kaum musyrikin Quraisy An-Nadhr bin Al Harits dan kawan-
kawawrya. (ji\7 'uj!"xrpodo orang-orang yang beriman, yakni
golongan miskin para satrabat Nabi sAw, karena mereka miskin,
kehidupan mereka jelata dan pakaian mereka lusuh, sementara kaum
musyrikin menguraikan rambut mereka dan meminyaki kepala mereka
serta mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, maka mereka
mengatakan kepada orang-orang yang beriman, (|fu T ,*_ji'i\
$ 3:..5; "Manakah di antara kedua golongan (ko|ir dan mulonin)
yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat
pertemuan(nya)?"

E1'-)



Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Humaid, dan Syibl bin Abbad

membacanya: tilii,7t3 dengan dhammah pada miim, yang artinya

tempat tinggal, bisa juga sebagai mashdar yang berma?,ta iqaamah.

Yang lainnya membacany^ (fu dengan fathah, yakni rumah

dan tempat tinggal.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa al maqaam adalah

tempat yang ditempati oleh perkara-perkara luhur, yakni: manakah di

antara kedua golongan ini yang lebih mewah dan lebih banyak

penolongny^. (-; U.S "Dan lebih indah tempat pertemuan(nya)-

yakni tempat duduknya.Tla Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga darinya, "Yaitu tempat perundingan, yakni

majlis." Secara batrasa itu adalah an-naadii, contohnya adalah sebutan

Daar an-Nadwah, karena kaum musyrikin biasa bermusyawarah di

tempat tersebut mengenai urusan-urusan mereka. Naadaahu jaalisahu

lii an-naadii (temannya memanggilnya di tempat rapat). Seorang

penyair mengatakan,

ta;,*i 4)t JI ."r€)d
"Aht mengajakrapat keluarga Al Watid dan Jafar."Trs

An-Nadiy adalah seperti pola fa'iil, yaitu majlis dan tempat

berundingnya orang-orang. Demikian juga an-nadwu, an-naadii, al

muntadaa dan al muntanadda. Jika orang-orangnya bercerai berarti

utr qira'atr ini termasuk qira'atr mutawatir yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari di
dalanTaqrib An-Nasyr, hal. 140.

7ra Atsar dari Ibnu Abbas ini dilansir oleh Ath-Thabari (16/87), An-Nuhas
(41351) dan Ibnu Ka*n $D52).7r5 Syalridnya terdapat di dalam Al-Lisan (enfri: nadaa) dan Ash-Shihhoh
(6D505\. Asy-Syaukani menjadikannya sebagai bukti penguat di dalam Fath Al
Qadir Q/a9\.
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maka bukan nadiy. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari.Tr6

Firman Allah swr, ii S # Kil| {3 "Brropo banyak

umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka" yakni umat-umat

dan golongan-golongan 6:t 6 6 'rL "srdrng mereka adalah

lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata"

yakni lebih banyak barang-barangnya. Seorang penyair7r7

mengatakan,

S<i,*JlratiSr f fJ *u;;l'driyt;ji
"Rambut nan hitarn pekat menghiasi punggung

dari tempat tumbuhnya nan lebat, bagai pelepah h,rma yang

bertumpuk-tumpuk."

Al Atsaats adalatr perkakas rumatr tangga, ada juga yang

mengatakan, yaitu alas duduk dan perkakas bagus. Al Hasan Ibnu Ali
Ath-Thausi bersenandung.

QF#' od tv) t]t q "r.lrr ?f n #t " ,t-/

l)w
"Masa lrebersamaan kami dengan ummu Al Walid telah berlalu

setahun

dan perlcakas rumah tangga pun telah menjadi usang."

Ibnu Abbas mengatakan, "Bentuk." Muqatil mengatakan,

"(Yaitu) pakaian, 6"t:V^t"penampilan yang bagus." Mengenai ayat

ini ada lima macam qira'ah, yaitu: Ulama Madinah membacanya:

tanpa hamzah. Ulama Kufah membacanya: *.1i, dengan

'16 Lih. Ash-shihhah (6/zso5).
7r' Yaitu hmu' Al Qais. Silakan merujuk Syarh l/ Mu'allaqat karya Ibnu An-

Nuhq, O/24).Ini dicantumkan juga di dalam Al-Lrsan (entri: atsatsa).

"t qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (t l/51) dan Abu Hayyan (6/212).

,. . 718u-)),
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hamzah.

Ya'qub menyebutkan bahwa Thalhah membacanya: (-ss,"'

dengan saf.t ba' tanpa tasydid.

Suffan meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Zhibyan dari

Ibnu Abbas: t!-ij f;tt t*bl 'i,"0 dengan zay. Demikian empat qira'ah.

Abu Ishak mengatakan, "Boleh juga: &-"1i 6ul 
t$f'i.D72t 

dengan ya'
dar hamzaft setelahnya.

An-Nuhas7zz mengatakan, "Qira'atr ulama Madinatr dalam hal

ini adalah bagus, dan itu ada dua penjabaran. Pertama: berasal dari

kata ra'aita kemudian hamzaftnya diringankan lalu dirubah menjadi

ya', kemudiara ya' im di-idgham-kan (dimasukkan) ke dalam huruf

ya'. Ini bagus karena seragamnya akhiran-akhiran ayat, karena

kesemuanya tanpa hamzah. Berdasarkan ini Ibnu Abbas mengatakan,

'Ar-Ra'ii adalah penampilan.'723 Maknanya: sedang mereka adalatr

lebih bagus alat rumah tangga dan pakaiannya. Kedua: Bahwa kulit

mereka kuat, yaitu termasuk nikmat, maka tidak boleh ada hamzah di

sini."

Dalam riwayat Warasy dari Nafi' dan Ibnu Dzakwan dari Ibnu

Amir disebutkan, 6ss, dengan hamzah seperti yang pertama. Ini

adalah qira'ahnya ulama Kufatr dan Abu Amr dari kata ra'aita

sebagaimana asalnya. Qira'ah Thalhah bin Musharraf i.ss, dengan ya'

'r'qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalam I'rab Al Qur'an (3/26), Ibnu
Athiyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (l l/53) dan Abu Hayyan di dalam Al Bahr
(62tt\.

no lbid.
2r qira'ah ini disebutkan oleh Ar-Razi di dalam Tafsirnya Qln47) dan Abu

Hallyan di dalan Al Bahr (6t210).* Lrh. I'rab Al Qur'an Qnq.
723 Atsar dari Ibnu Abbas yang dilansir oleh Ath-Thabari (16/38) dan Ibnu Katsir

(st2s3).
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tanpa tasydid. Aku kira ini keliru.

Sebagian ahli nahwu menyatakan bahwa asalnya dengan

hamzah, laltt hamzahnya dirubah menjadi ya', kemudian salah satu

ya'nya dibuang.

Al Mahdawi mengatakan, 'Boleh juga: 6.1, laluyahya dirubatr

sehingga menjadi (t, kemudian harakat hamzoh pada ya'dipindahkan

dan dibuang. Sebagian mereka membacanya: isi, yaitu dengan

membaliknya, ini adalatr qira'ah yang kelima. Sibawaih menyebutkan

balrwa rr1 bermakn a,sf s.

Al Jauhari72a mengalakan, "Orang yang menetapkan hamzah

berarti menganggapnya bermakna penampilan, yaitu dari kata ra'aita.

Yaitu yang terlihat oleh mata yang berupa kondisi bagusnya pakaian

yang tampak."

Abu ubaidah menyenandungkan

Numair Ats-Tsaqafi, ia mengatakan,

..rutri u S*at Glt qi:
a /,

. syair untuk Muhammad bin

t;6.?; S,@t uirzl

"Kau dirindulcan oleh para pelancong pada saat mereka singgah

pada seorang yang perkakasnya tampak indah dipandang mata."725

Adapun yang tidak menetapkan hamzah, bisa jadi karena

meringankan hamzah, atau menganggapnya dari rawiyat alwaanuhum

wa juluuduhum riyyan (warna [penampilan] dan kulit mereka tampak

bagus). Yakni bercatraya dan indatr. Adapun qira'ah Ibnu Abbas,

Ubay bin Ka'b, Sa'id bin Jubair, Al A'sam Al Makki dan Yazid Al

Barbari adalah ti-ij: yutubentuk dan keindahan. Bisa juga berasal dari

7'4 Lih. Ash-shihhah (612349).

"5 Syahidnya terdapat di dalam Ash-Shihhah dan Al-Lisan (enti: ra'aa). Ini
dijadikan syatrid oteh Al Mawardi, Q1235) dan Asy-Syaukani (3/a9l).

I
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zarryaitu, yakni aku mengumpulkan, sehingga asalnya zmttiyan laht

waunya dirubah menjadi ya'. Contoh kalimatnya adalatr sabda Nabi

SAW:

" Bumi dilipattran untukku."726

Yakni dikumpulkan. Yakni: hal itu tidak dapat menghindarkan

mereka dari adzab Allah Ta'ala sedikit pun, maka silakan mereka

hidup sestrka mereka, karena mereka tetap akan mengarah kepada

kematian dan adzab walaupun mereka hidup makmur, atau adzab yang

disegerakan karena Allah akan menyiksa mereka karena hal itu.

Firman Allah SwT, itlAi C it( ; "1i 
"Katakanlah,

'Barangsiapa yang berada di dalam kesesatan," yakni kekufuran,
(i '#)i 'i, 3:4(, *Maka biarlah Tuhan Yang Maha Pemurah

memperpanjang tempo baginya" yakni biarlah Allatl membiarkannya

dalam kejatrilan dan kekufuran yang semakin sesat. Lafazhnya berupa

perintatr, namun maknanya sebagai Y,habar.1z7 Yakni, barangsiapa

dalam kesesatan, maka Tuhan Yang Maha Pemurah memperpanjang

tempo baginya sehingga semakin lama terpedaya, sehingga hal itu

akan lebih memperberat siksaannya. Ini seperti firman'Nya: ,F 6

26 Takhrinya telatr dikemukakan.
727 Disebutlcan oleh Abu Hayyan di dalam At Bahr (6D12'). Az-Zamal*syan

mengatakan di dalam l/ Kasysyaf Qla2l), "... dan mengeluarkan dengan lafazh perintatt

yang berarti pemberitatruan tentang wajibnya hal itu, dan batrwa itu adalah maful yang

tidak tertolak sebagaimana perintatr yang hanrs dilaksanakan untuk memutuskan alasan-

alasan kaum penyesat. Dan para hari kiamat nanti dikatakan, i *l lLat'-f {t;trf
fli"Don Apalrah Koni tidak memanjangkon umtrmu dalam masa yang cuiwp unnk

bortki, bagi orang yang mau befikir." (Qs. Faathir [35]: 37) atau firman-Nya, Efit
C:tt$u{? "seswtgguhnya Kani memberi totguh trepada mereka noiryaon

supaya bertonbah-tambah dosamqeka." (Qs. Aali'Imraan [3]: 178)

.?tli d,a:::



t:.-3y Yiq '{L "srrurggrhnya Kami memberi tangguh kcpada

merelra hanyaloh supaya bertambah-tambah dosa merefra.." (Qs. Aali
'Imraan [3]: 178), firman-Nya:'o2i-13- A;;y A'fi:it"Dan Kami

biarkan merekn bergelimang dalam kesesatannya yang sangaf.." (Qs.

Al An'aam [6]: 110) dan sebagainya. Yakni, biarkanla]r ia hidup

sesukanya dan biarlatr Allah memanjangkan umurnya, karena ia
tengatr berjalan menuju kematian dan siksa. Ini ancaman yang sangat

mendalam.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini adalah doa yang

diperintahkan kepada Nabi SAW. Ini seperti ungkapan Anda: man

saraqa maalii falyaqtha'illaah ta'aalaa yadah (siapa yang mencuri

hartaku, semoga Allah memotong tangannya), ini adalatr doa

keburukan untuk pencuri.728 Ini merupakan bentuk redaksi javtab

syarth (penimpal 'Jika"). Berdasarkan pengertian ini, maka kalimat:

;:tgr,bukan sebagai khab ar.

Firman Allah SWT, 'o:ij'- (, $ lit W "sehingga apabila

merelra telah melihat apa yang diancamkan kepadanya" Allah
menyebutk^ tjlt, karena lafazh gi Uisa untuk runggal dan bisa juga

untuk jarnak. Sementara kata lil yang dipadu dengan bentuk lampau

bermakna yang akan datang, yakni: hatta yarau maa 1ruu'aduun
(sehingga mereka melihat apa yang diancamkan kepadanya). Adzab di

sini bisa berupa kemenangan orang-orang beriman terhadap mereka

sehingga dikalatrkan dengan pedang dan ditawan, dan bisa juga

terjadinya kiamat lalu mereka menuju neraka. 7';" U <;A-;-r
6* JJV l7K7 *uo*, mereks alan mengetahui siapa yang lebih

jelek lrcdudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya" yakni

saat itu akan terkuaklatr hakikat-hakikatnya, ini adalah sanggatran

728 Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam Al Bahr Al Muhith (61212).

l
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terhadap perkataan mereka: $ 3:..4 lil{ 3?,nL"ri'$ * Manatrah

di antara kcdua golongan 1rafir dan mulonin) yang lebih baik tempat

tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?"

Firman Allah:

i+T i*rg\,. ;* :V ",s:i\:i;;t aii K\ irt
$-T'$&;

"Dan Allah akan menambah petuniuk kepada mereko yang

telah mendapat petunjuk. Dan omal-amal sholih yang kekal itu

lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih boik

kesudahannya." (Qs. Maryam [19]: 76)

Firman Allah swr, ,si \i:;J <ri\';ii i"t "Don Attah

alran menambah petunjuk l<cpada merelca yang teloh mendapat

petunjuk" Yakni: dan Allatr akan meneguhkan orang-orang beriman

untuk tetap berada di atas petunjuk dan menambahkan kemenangan

bagi mereka serta menurunkan bukti-bukti yang akan menjadi sebab

bertambatrnya keyakinan sebagai balasan bagi mereka.

Pendapat lain menyebutkan: yakni, Allah akan menambahkan

petunjuk kepada mereka sehingga mereka membenarkan adanya

nasikh dan mansukh ya11g diingkari oleh selain mereka. Demikian

makna yang dikatakan oleh Al Kalbi dan Muqatil.T2e Pendapat ketiga

menyebutkan, b35l a-ii ';rt '+, "Dan Allah a*an menambah

lupada mereka yang telah mendapat petuniulf'yakni kepada keta'atan

" Lih. Tafsir Al Mawardi QD35) dan Ma'ani An-Nuhas, (41354).

l'! )



G:i "Petunju?' yakni ke surga.730 Mukna semua ini berdekatan.

Pembahasan pendapat tentang makna bertambatrnya amal, keimanan

dan petunjuk telatr dipaparkan dalam surah Aali 'ImraanT3l dan yang

lainnya.

iiJg\ i+-;i\ "Dan amal-amal shatih yang kekal itu"

pembahasan tentang ini telah dipaparkan dalam surah Al Kahfi.73' 

"{6V A; 3q "tebth baik pahalanya di sisi Tuhanmu" tsawaaban yakni

jazaa'an (patrala). \:;; j{i"Dan lebih baik kesudahannya" yakti di

akhirat daripada apa yang dibanggakan oleh orang-orang kafir sewaktu

di dunia. Al Maradd adalatr mashdar seperti halnya ar-radd, yakti wa

Hrairu raddan 'alaa 'aamilihaa bi ats-tsawaab (dan lebih baik

kesudahannya bagi pelakunya karena diberi pahala). Dikatakan araddu

'alaika artinya lebih bermanfaat bagimu. Pendapat lain menyebutkan:

lii Tt "Dan lebih baik kesudahannya" yaY,ri kembalinya, jadi

masing-masing dikembalikan kepada amal yang telah diperbuatrya.

Firman Allah:

u

\7i; * c Aj.i i{, wg'i.- "ii aiJ
lf'4@11; d+itr'iK;€)

@ # r;s; J;i_Yfi;i@, I -,\:iAi'cr 5 W
"Maka apakah kamu telah melihat orang yong kaJir kepada

ayat-oyat Kami dan ia mengatakanr'Pasti uku akan diberi

hartu dan anak.' Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah

R0 Disebutkan oleh Al Mawardi di dalam Tafsirnya Q/535).
'3r Lih. Penafsiran ayat 173 dari surah Aali 'L:uaan.
7'2 Lih. Penafsiran ayat 46 dari suratr Al Katrfi.

z/ ?.2
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membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?,

sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan

benar-benar Kami akan memperpanjang adzab untuknya, dan

Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan

dotong kepada Kami dengan seorang diri."

(Qs. Maryam [19]: 77-80)

Firman Allah SwT, W|'b uit AiJuMaka apakah

lrnmu telah melihat orang yang kafir kcpoda ayat-ayat Kami" Para

imam hadits meriwayatkan dari Ktrabbab -berikut 
ini lafazlt

Muslim-, ia menuturkan, "Aku mempunyai hutang di tangan Al

'Ash bin Wail, lalu menemuinya untuk menagihnya, ia pun berkata

kepadaku, 'Aku tidak akan membaydmya kepadamu sampai engkau

kufur terhadap Muhammad.' Lalu aku katakan kepadanya, 'Aku tidak

akan kufur terhadapnya sampai engkau mati lalu dibangkitkan

kembali.' Ia berkata, 'Apakah aku akan dibangkitkan kembali setelah

mati? Kalau begitu aku akan melunasinya kepadamu jika harta dan

anakku kembali'."733 Waki' mengatakan, "Demikian yang

dikemukakan oleh Al A'masy. Lalu turunlah ayat ini: 
"it 

a-:J
(i$i$(, 46;'i J6tcS9';:-"Mapa apapah lcamu telah melihat

orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan,'Posti

alat alan diberi harta dan anak'." hingga firman-Nya: C, E5;
"Dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri."

"' HR. Muslim dan ini adalah lafadrnya yang dicantumkan pada pembatrasan

tentang Sifat-Sifat Kaum Munafik, bab: Pertanyaan Kaum Yatrudi kepada Nabi
SAW Tentang Ruh . . . dst (4/2153), Al Bulrtrari pada pembahasan tentang Jual Beli,
bab: Penyebutan Tentang Pandai Besi dan Pembaut Perhiasan. Dikeluarkan juga

pada pembahasan tentang Persewaan, Pertikaan dan Tafsir. Diriwayatkan juga oleh

Ahmad di dalam Al Musnad (5/l l0).

I Surah Maryam 
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Dalam riwayat lain disebutkan: "Aku seorang pandai besiT3a di

masa jahiliyah, lalu aku mengerjakan suatu pekerjaan untuk Al 'Ash
bin Wail, lalu aku menemuinya untuk menagihnya." Diriwayatkan
juga oleh Al Bukhari.

Al Kalbi mengatakan, "Khabbab adalatr seorang pandai besi,

lalu ia membuat suatu perhiasan untuk Al 'Ash, kemudian ia menagih

bayarannya kepada Al 'Ash, namun Al 'Ash mengatakan, 'sekarang

aku lagi tidak punya urhrk membayarmu.' Khabbab berkata, 'Aku tidak

akan meninggalkanmu sampai kau membayarku.' Al 'Ash berkata, 'Hai
Khabbab, ada apa denganmu? Dulu kau tidak pematr begitu, dulu kau

sangat sopan dalam menagih.' Khabbab menjawab, 'Dulu aku sama

dengan agamamu, tapi kini aku memeluk agarrra Islam dengan

meninggalkan agamamu.' Al 'Ash berkata, 'Bukankatr kalian

menyatakan batrwa di surga ada emas, perak dan sutera?' Khabbab

menjawab, 'Benar.' Al 'Ash berkata, 'Kalau begitu, berilatr aku waktu
penangguhan sampai aku membayarkannya kepadamu di surga -
dengan nada olokan-. Demi Allah, jika apa yang kau katakan itu
benar, aku pasti membayarkannya di sana. Demi Allah watrai Khabbab,

engkau dan para sahabatnu itu tidak lebih layak mendapatkannya

daripada aku.' Maka Allatr Ta'ala menurunkan73s ayat: oit ;-:;t
Aj| :1L 'Maka apaknh kamu telah melihat orang yang kafir
lrepada ayat-ayat Kami'maksudnya adalatr Al 'Ash bin Wail."

,;fl 'g 
"Adakah ia melihat yang ghai6" Ibnu Abbas

mengatakan, "(Yakni) apakah ia melihat lauh mahfuzh?" Mujatrid
mengatakan, "(Yakni) apakatr ia mengetahui yang ghaib sehingga ia

?'o Al gain adalah pandai besi dan peleburan tembaga (pembuat perhiasan dan
serupanya), bhat An-Nihryah (41135). Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari pada
pembahasan tentang Tafsir (3/157) dan kitab Jual Beli, bab: Penyebutan Tentang
Pandai Besi dan Pembaut Perhiasan.

'35 Lih. Asbab An-NuzulkaryaAl Wahidi, haL.228.



mengetahui apakah itu ada di surga atau tidak?- \a*;7 *;i-t*-';fir;
'oatau ia telah membuat perjanjian di .sisi Tuhan Yang Maha

Pemurah" Qatadah dan ats-Tsauri mengatakan, "Yakni amal

shalih."736 Pendapat lain menyebutkan: yakni tauhid.737

Pendapat lain menyebutkan: yaitu dari al wa'd (anji).

Al Kalbi mengatakan, "(Yakni) apakatr Allah Ta'ala

menjanjikan untuk memasukkannya ke surga."ttt 4" "sekali-lmli

tida?' ini sebagai sanggahan terhadapnya. Yakni: sungguh tidak

demikian, ia tidak pernah melihat yang ghaib, dan tidak pernah

membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Matra Pemurah. Redaksinya

telalr sempurna pada kalimat: AL "sekali-kali tidak.-

Al Hasan mengatakan, "Ayat-ayat ini diturunkan berkenaan

dengan Al Walid bin Al Mughirah."73e Pendapat pertama lebih shahih

karena tercantum di dalam kitab-kitab shahih.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya: t:i\i,'oo dengan

dhammah pada wau, sedangkan yang lainnya dengan fathah. Ada

perbedaan pendapat mengenai qira'ah dengan dhammah dan fathah

menjadi dua pendapat. Pertama: Batrwa keduanya adalatr dialek

(logat) yang maknanya sama. Dikatakan wald dan wuld sebagaimana

kata 'adam dar- 'udm.74l Al Harits bin Hillizatr mengatakan,

R6 Atsar ini dilansir oleh Ath-Thabari (16192), Al Mawardi (21536) dan Abu
Hayyan (61213).

737 Ini perkataan Ibnu Abbas diriwayatkan darinya oleh Adh-Dhahhak
sebagaimana yang dimuat di dalam Tafsir Ibnu Katsir (5/256).

73t Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam Al Bahr (6D13).
73e Lih. Tafsir Al Hasan AI Bashri Qlll3).
740 qira'atr ini disebutkan oleh Ath-Thabart (16192) dan Ibnu Athiyatr (l l/53). Ini

tennasuk qira'ah mutawatir. Silakan periksa Taqrib An-Naryr, hal. 140'

'o' qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thaban (16192), Al Mawardi (2/535), Ibnu

Athiyatr (11/53) dan Abu Halyan (61213) serta dipilih oleh Ath-Thabari.
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t:i'rr'lv t:j; ta tVrA')?r'"t,
"Sungguh aht telah melihat komunitas

yang telah bertambah harta don anak."742

Yang lainnya mengatakan,

)tui oe fu'*l; lt," eos fu'4t
"Duhai kiranya sifulan masih di perut ibunya

duhai kiranya sifulan adalah anak kcledai."7a3

Kedua: Bahwa Qais menyatakan al wuld, dengan dhammah,

adalah bentuk jarnak, sedangkan dengan fathah adalah benttrk

tunggal.T4

Al MawardiTas mengatakan, "Mengenai firman Allah SWT,
(it JU <;:'i 'Pasti aht akan diberi harta dan anak'ada dua

pengertian, pertama: bahwa yang dimaksudnya adalah disurga, ini

sebagai olokan terhadap apa yang dijanjikan Allah To'ala dengan

menaati-Nya dan menghamba kepada-Nya. Demikian yang dikatakan

oleh AI Kalbi. Kedua: batrwa yang dimaksudnya adalatr di dunia.

Demikian pendapat Jumhur, dan dalam hal ini juga ada dua

pengertian, pertama: jika aku memeluk agama nenek moyangku dan

menyembatr tuhan-tuhanku, maka aku pasti akan diberi harta dan

anak. Kedua: jika aku berada dalam kebatilan, aku pasti tidak akan

702 Syahidnya terdapat di dalam Al-Lisan (enti: walada), Tafsir Ath-Thabari
(16192), Tafsir Al Mawardi, Q/535), Tafsir Ibnu Athiyatr (l l/53), Al Bahr Al Muhith
(6/213) dan Fath Al Qadir (31493).

'03 Syatridnya terdapat di dalam Al-Lisan (enti: walada), Tafsir Ath-Thabari
(16192), Tafsir Ibnu Athiyatr ((l l/53), Al Bahr Al Muhith (6D13) dan Fath Al Qadir
(3t4e3).7* Ini dikemukakan oleh Ath-Thabari (16192), Al Mawardi (2/535), Ibnu
Athiyah (lll54) dan Abu Hayyan (61213).

'05 Lih. An-Nukat wa Al 'Uyn (21536).



diberi harta dan anak.

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat Al Kalbi lebih mirip

dengan konteks hadits-hadits, bahkan natrsnya menunjukkan

demikian. Masruq mengatakan, "Aku mendengar Khabbab bin Al

Aratt menuturkan: Aku menemui Al 'Ash bin Wail As-Satrmi untuk

menagih hakku yang ada padanya, lalu ia berkata, 'Aku tidak akan

memberikannya kepadamu sampai engkau kufur terhadap

Muhammad.' Maka aku katakan, 'Tidak akan, sampai kau mati

kemudian dibangkitkan kembali.' Ia berkata lagi, 'Apakatr bila aku

telalr mati aku akan dibangkitkan kembali?' Aku jawab, 'Ya.' la
berkata lagi, 'sesungguhnya di sana aku mempunyai harta dan il*,
maka nanti aku akan membayarmu.' Lalu turunlatr ayat ini." At-

Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih."

Firman Altah SWT, J"$i 'g "Adalah ia melihat yang.-

ghaib" alifnya adalatr alif istiJhan 6Irtitcel tanya) karena adanya,,J

(atau)setelahnya, maknanya adalatr sebagai celaan. Asalnya iilrf Utu

alif kedua dibuang karena merupakan alifwashal.Ta6

Jika dikatakan: Bukankah (ika demikian) mereka bisa

menetapkan madd setelatr alif, sehingga mereka bisa mengucapkan:

&T r.uugaimana pada firman-Nya: i{"Iitt*Apakah Allah yang lebih

baik )' (Qs. An-N ani [27]:59) dan i? {;+il1("Apakah dua yang

jantan yang diharamkan.." (Qs. Al An'aam [6): 143,144). Jawabnya:

Asalnya pada kalimat ini adalatr: i,rt 6* i:ii'$rt,lalu mereka merubatr

alifkeduamenjadi madd unhrk membedakan antara partikel tanya dan

berita. Demikian ini karena mereka mengatakan: p \t, tanpa madd

karena kesamaran kalimat tanya dengan berita. Hal ini, karena dalam

kalimat tanya Anda mengatakan, dll ,s;Jil, ufu\, e':1ta'1, dengan

7s Lih. I'rab Al Qar'mkaryra An-Nuhas QnT.
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fathah pada alif, sementara dalam kalimat berita Anda mengatakan:

*r; oit, ,i*t, '& 'ori,€"t, dengan kasrah. Jadi mereka

membedakannya dengan fathah dan kasrah, dengan begitu mereka

tidak memerlukan pembeda lainnya.

Firman Allah SWT, AL "sekali-lcali tidalt'. Pada setengatr

Al Qur'an sebelumnya tidak pernatr disebutkan kata jt1, namun

kata ini disebutkan pada setengatr berikutrya, dan ini mengandung dua

makna, pertama bermakna: sungguh, dan kedua bermakna: tidak. Jika

bermakna: sungguh, maka boleh waqaf pada kata sebelumnya,

kemudian dimulai dengan *L yang bermakna: sturggutr. Jika

bermakna tidak, maka dibolelrkan waqaf pada kata tr1,
sebagaimana pada ayat ini, karena maknanya: tidak, perkaranya tidak
demikian. Boleh juga waqaf pada kata \L;7,lalu dimulai lagi dengan

kata J"c, sehingga maknanya: sungguh 3i-Y }Kt" (Kami alcan

y::U!y-"4a ygng-ia katakan). Demikian juga firman-Nya: 'J:rlrti
l? ig qW "Agar aht berbuat amal yang shalih terhadap apa

yang telah aht tinggalkan. Sekali-kali tidak.." (Qs. Al Mu'minuun

[23]: 100) waqafrrya boleh paaa i'L dan boleh irya pada K].
Firman-Nyu, i( J6 @ p;Lji_; 3&, Ui 

"E 
Ss ",Dan aht

berdosa terhadap mereka, maka aht tahtt mereka akan

membunuhht.' Allah berfirman, 'Jangan tahtt (mereka tidak alcan

membunuhmu)'.J' (Qs. Asy-Syu'ara' 126): 14-15), waqafrrya pada

Ll karena maknanya: tidak, perkaranya tidak sebagaimana yang

kamu kira, 6irti "maka pergrlah lcamu berdua." Di sini tidak bisa

diartikan dengan'lsungguh".

Al Farra' mengatakan, "11 setara dengan saufa (pasti

akan), karena sebagai shilah, dan ini adalah partikel penyangkal, jadi

seolatr-olah ifu adalah ungkapan "ya" "tidak"." Lebih jauh ia

mengatakan, "Jika Anda menganggapnya shilah untuk yang

t-



setelahnya, maka Anda tidak akan berhenti padanya, seperti

ungkapan: kallaa wa rabbil lca'bah (tidak, demi Tuhan Ka'batr), Anda

tidak boleh berhenti pada kata lcallaa, karena redaksi ini sama dengan

tw wa rabbil ka'bah. Atlah Ta'alaberfirman: iiill k'Srt*lt-kolt
tidak, demi bulan ' (Qs. Al Muddatstsir [74]: 32), waqaf pada *L
adalah buruk karena sebagai shilah pada redaksi sumpatr."

Abu Ja'far Muhammad bin Sa'dan juga mengatakan seperti

perkataan Al Farra' mengenai LL.
Al Akhfasy mengatakan, "Makna iA adalah pencegahan

dan dampratan."

Abu Bakar bin Al Anbari mengatakan, "Aku mendengar Abu

Al Abbas mengatakan, 'Tidak boleh waqaf pada Jt'a di seluruh Al

Qur'an, karena kata ini sebagai penimpal dan fungsinya efektif pada

kalimat setelatrnya." Pendapat pertama adalah pendapat para atrli

tafsir.

Firman Allah SwT, \AY 4g" "Kami akan menulis apa

yang ia katakan" yakni Kami akan menyimpan perkataannya, lalu

Kami akan membalasnya karena itu kelak di akhirat. 'n 5 'Iit
\k V\:JAI "Dan benar-benar Kami akan memperpanjang adzab

untulvtya" yakni Kami akan menambatrkan adzab padanya di atas

adzab lainnya. 3;i-V |l;j "Dan Kami akan mewarisi apa yang ia

lratalran itu" yakti Kami akan mengambil darinya apa yang telatr Kami

berikan kepadanya sewaktu di dunia, yaitu berupahartadan anak.

Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, "Yakni Kami akan

mewarisi harta dan anaknya setelah kami membinasakannya."Tq1

707 Atsar dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al
Mantsur (4/284), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim.
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Pendapat lain menyebutkan: Kami menghalanginya dari apa yang

diharapkannya di akhirat kelak, yaitu berupa harta dan anak, dan kami

memberikannya kepada orang lain dari kalangan kaum muslim.Tas

$ W; "Dan ia alan datang lrepada Kami dengan seorang diri"

yakni sendirian, tanpa

menolongnya.

harta, anak maupun keluarga yang

Firman Allah:

,K
@
@

"Dan rnereka telah mengambil sembahan-sembohan seloin

Allah, agar sembahan-sembahan itu meniadi pelindung bagi

mer e ka, s e kali- kali ti d alc Kelak mer e ka (s e mb ah an-s e mb ah an)

it u akun mengingkari penyembah an (p engik ut-p engik utny a)

terhadapnya, dan mereko (sembahan-sembahan) itu akan

menjadi musuh bogi mereka.." (Qs. Maryam [19]: 81-82)

Firman Allah swr, 9, ;1$nia:; *ri -- 
i uVl:lrt

"Dan merelra telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah,

agar sembahan-sembahan itu meniadi pelindung bagi mereka" yakni

kaum musyrikin Quraisy. Makna t;c. aaaUnpenolong dan pelindung,

yakni anak-anak. Al 'Izz juga bermakna hujan lebat. Demikian yang

dikatakan oleh Al Harawi.

(,". ;1 \3r4-L$; )i,i -"; u vlttv
\:i+i*6;,Ktr3\+"3;t<;

7't Disebutkan oleh Al Mawardi di dalam At-Tafsir, Q1536).
mengatakan di dalam Ma'aninya (4/538), "(Yakni) Kami menyimpan

dikatakannya sehingga Kami membalaskan balasannya."

An-Nuhas
apa yang
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Tafsir A[ Qurthubi



Konteks redaksi kalimat ini menunjukkan, bahwa lqkembali
kepada tuhan-tuhan selain Allah yang mereka sembah, dan

diungkapkannya dengan bentuk tunggal karena kata ini bermakna

mashdar, yakni: agar dengan begitu mereka memperoleh kemuliaan

dan dengannya mereka terhindar dari adzab Allah. Maka Allah Ta'ala

mengatakan, g *Sekali-trali tidall' yakni perkaranya tidak

sebagaimana yang mereka duga dan perkirakan, bahkan sebenarnya

mereka (yang disembah itu) mengingkari penyembahan yang mereka

lakukan terhadap mereka (yang disembah itu), yakni para berhala itu

mengingkari karena mereka menyembah berhala, atau bahwa para

tuhan itu menentang penyembahan orang-orang musyrik kepadarrya..

Ini sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: UIN

5:l#. {,(;$( Y"Aiy,,Kami menyatapnn berlepas diri (dari

merelca) lrepada Engkau, mereka setrali-knli tidak menyembah kami""

(Qs. Al Qashash [28]: 63), demikian ini karena para berhala itu adalah

benda yang tidak tatru penyembahan.

\:1+ #'bj'K"Dan mereka (sembahan-sembahan) itu alan

menjadi *urui, bagi mereka" yakni menjadi musuh dalam melawan dan

mendustakan me:eka.1ae Diriwayatkan dari Mujahid dan Adh-Dhahhak,

Menjadi musuh bagi mereka."750 Ibnu Zaid mengatakan, "Menjadi

bencana bagi mereka, lalu sesembahan-sesembahan itu dikumpulkadsl,

lalu diberi akal, kemudian dapat berbicara. Lalu berkata, 'Wahai Tuhan,

siksatah mereka telah menyembah kami disamping Engkau'." k di

sini bisa bermakna tidak, dan bisa juga bermakna sungguh, yakni:

sungguh i.1q,'O;j*" 
*Kelak merepa (sembahan-sembahan) itu

alran mengingkari penyembahan (pengihtt-pengihfinya) terhadapnya."

,n, Atsar ini disebutkan oleh At Mawardi Q1536),Ibnu Athiyah (ll/55) dan Abu

Hayyan (6D15).

'50 lbid.

"'Ibid.

Surah Maryam@



Abu Nuhaik membacanya: oif* 
"trg',tsz 

dengan tanwin.

Diriwayatkan juga darinya dengan dhammahT53 pada kaf dan fathah.
Al Matrdawi rnengatakan, *k adalafr cegahan, dampratan,

peringatan dan panggahan terhadap ungkapan sebelumnya." Bisa juga

untuk menetapkan yang setelahnya dan memperingatkannya, seperti

firman-Nya: i;iL4 6fY;f q9 "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia

benar-benar melampaui batas.." (Qs. Al 'Alaq [96]: 6), maka di sini

tidak boleh waqaf padanya, tapi bila bermakna yang pertama maka

bolehwaqaf di sini [yakni waqatpadal*,l.

Jika bisa mengandung dua makna sekaligus, maka boleh waqaf

padanya, dan boleh juga memulai dengannya. Bagi yang membaca

# d"ng* tanwin pada firman-Nya: ri1,q"'bfi*"uk d"ng*
fathah pada kaf, maka itu sebagai mashdar dan kalla, dan nashabnya

itu karena fi'l yurg tidak ditampakkan, maknanya: kalla haadzo ar-

ra'y wa al i'tiqaad kallan (pendapat dan keyakinan ini benar-benar

tumpul), yakni membuat sesembahan-sesembahan yang lain, \j'k
V ? "ot* sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi

mereka." Dengan pengertian ini maka boleh waqaf pada \2 atau pada

#. Demikian juga qira'aturya Jama'ah, karena bisa sebagai

penyangkal untuk yang sebelumnya dan menetapkan yang setelaturya.

Adapun yang meriwayatkan dlnmmah pada lcaf drsertai tar*tiin,

maka nashabnya itu juga karena fbktor .fi'l yurg tidak ditampakkan,

seolah-olatr dikatakan: Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan

mengingkari , A1q,'b;i*"'k "Sr*oli-luli tidak Ketak mereka

(sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengilatt-

pengilafinya) terhadapnya" yakni sesembahan-sesembahan itu.

752 qira'ah ini diriwayatkan dari Abu Nuhaik yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah
(l l/55), Abu Halyan (61214) dan Asy-Syaukani (3/a95).

"t lbid.

Tafsir Al Qurthubi



Menurut saya (Al Qurthubi): Dengan begitu ada empat

makna untuk k,"o yaitu: Pemastian, yakni bermakna sungguh;

penafian; peringatan dan shilah untuk sumpah. Tidak ada yang boleh

dibawa waqaf kecuali yang bermakna yang pertama. Al Kisa'i

mengatakan, "! hanya berfungsi menafikan, sedangkan * airu

menafikan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Bila dikatakan: akalta

tamran (kau sudah makan kurma), Anda katakan: kallaa inni akaltu

asalan laa tamran (tidak, sesungguhnya aku makan madu, bukan

kurma). Redaksi ini mengandung penafian kalimat sebelumnya dan

menetapkan yang setelahnya. Kebalikannya bisa dalam bentuk tunggal

dan bisa juga jamak, seperti kala al 'adtu dan ar-rasuul."

Ada juga yang mengatakan, bahwa kebalikannya bisa sebagai

mashdar, yakni: wa yahtunuuna 'alaihi 'aunan (dan menjadi musuh

bagi mereka), karena itu tidak diungkapkan dengan bentuk jamak. Ini

kebalikan dari firman-Nya: b ;I $p"ogo, sembahan-sembahan

itu menjadi pelindung bagi mereka" al 'izz adalah mashdar, maka

demikian juga kebalikannya.

Pendapat lain menyebutkan: ayat ini berkenaan dengan

penyembatran berhala, lalu para berhala itu diperankan sebagai yang

berakal sesuai dengan dugaan orang-orang kafir itu. Ada juga yang

berpendapat: Ini berkenaan dengan orang-orang yang menyembatr Al

Masih, malaikat, jin atau para syetan. Wallahu a'lam.

Firman Allah:

{i @ gYfrfi irKr s i.**'. ri &i -6 i i\

"o Lih. Al Burhanfi 'Ulum Al Qur'an (41313) dan Al ltqan Ql26l).



@(;;

(n#aayl#
(,r"& lti*;53;5,
;;1i'*i^i

"Tidakkah kamu lihat, bohwasanya Kami telah mengirim

syetan-syetan itu kepada otang-otang kaJir untuk menghasung

mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sangguh?, maka

janganlah kamu tergesa-gesa memintakan sikso terhadap

mereka, kqrena sesungguhnyo Komi hanya menghitung

datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan

yang telitL (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan

orang-otang yong takwa kepoda Tuhon Yang Moha Pemuroh

sebogai perutusan yang lerhormot, dan Kami akan mengholau

orong-orang yang durhaka ke neraka fahannam dalom

Keadaan dahago. Mereka tidak berhok mendopat syafa'at

kecuali orang yang telah mengadakan perianiian di sisi Tuhon

Yang Maho Pemuroh.." (Qs. Maryam [19]: 83-87)

Firman Allah Swr, 'rrKS ,E iy3i &J -6 i i\
"Tidaklrah lramu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syetan'

syetan itu lcepada orang-orang lrafir" yakni Kami kuasakan syetan-

syetan itu kepada mereka dengan penyesatan,T5s yaitu ketika Allah

mengatakan kepada iblis, 6;b, fL o,fJt ,i )FS "Dan

hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan

ajaklranmu.." (Qs. Al Isra' ll7l:6$.

755 Disebutkan oleh Az-Zujjaj.di dalam Ma'aninya(31345) dan dipilihnya.

Al Qurthubi



Suatu  pendapat  menyebutkan:   \=rj`i  yakni  kami  biarkan.756

Dikatakan crrscr/fc/ cr/ bcr 'z.I.r, yakni cku membiarkan (melepaskan) unta.

Ychi:  Kami  biarkan para  syetan terhadap  mereka dan  Kani  tidak
melindungi mereka untuk menerima (ajakan) dari para syetan.

Az-Zujjajmengatakan,"(Yakni)Kamitebaskan6ii*i}:(%nf#fr
menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sunggthD." Thou

Abbas  mengatakan,  "Mengganggu  mereka  dengan  sungguh-sungguh
dari  ketaatan  menjadi  kemcksiatan."757   Diriwayatkan  juga  darinya,
"Membujuk mereka dengan kebunkan."758  Lakukan,  1akukan perkara

itu, sampai kamu bisa menjerumuskan mereka ke dalan neraka. Yang

pertamadikemukckanolehAts-Tsa'labi,yangkeduadikemukakanoleh
AI Mawardi, maknanya sama.

Adh-Dhahhak   mengatakan,   "Menyesatkan   mereka   dengan
sunggul-sunggul.»759

Mujahid  mengatakan,  "Menjebak  mereka  dengan  sungguh-

sungguh."760    Asalnya    dari    makna    gerakan    dan    gejolak,    dari

pemaknaan  ini  terdapat  khabar  yang  diriwayatkan  dari  Nabi  SAW:
"Beliau      berdiri      untuk      melakukan      shalat,      sementara      di

kerongkongarmya  terdengar   gemuruh   seperti   mendidihnya   periuk
karena   tangisan."76[   J`fcrzzcrf   a/   qz.rd-ztfz.zclcrzc"   artinya   periuk   itu

756  Ibid.
757  Atsar  ini  dilansir  oleh  Ath-Thabari  (16/95),  AI  Mawardi  (2/537)  dan  Ibnu

Ah±y5*5]ir]it5£j;tkan  dari  |bnu  Abbas  o|eh Ath-Thabari  ((16/95)  dan AI  Mawardi

(2/57397)bisebutkano|ehA|MawardidalamreferensitadidariAdh-Dhahhak.

760  HR.  Ath-Thabari  (16/95),  Ibnu  Athiych  (11/56)  dan  Abu  Hayyan  (6/216),

Sem7¥r:ff:dd£¥£ |E::£a;I:iazh:  "Aku  meiihat  Rasu|u|lch  SAW  shalat,  sementara  di

dalam dadanya (terdengar)  gemunin  seperti batu penggiling karena tangisan beliau
SAW."  HR.  Abu  Daud  dari  Mutharrif  dari  ayahnya,  pada  pembchasan  tentang
Shalat,   bab:   Menangis  Di  Dalam   Shalat  (1/237),  nomor  904,   An-Nasa`i  pada



:ae:a:;d;:r:[e:g=\:;bg;:A:#.fafaas;#j#f;ui#t¥r;.;aAfa[;¢#
hamu   lihat,   bahwasanya   Kami   telah  mengirim   syetan-syetan  itu
kepada orang-orang hafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat
cJeJtgr#    J"#ggr¢fo-sw#ggrfa?"    yakni    membujuk    mereka    kepada

perbuatan maksiat. 4/ .4zz juga berarti percampuran, crzcrz/" cJry-s}Jcrz. `-
cr `ztzzchw-clzzcr#,   artinya:   aku   mencanpurkan   sebagiamya   kepada

Sebagian lainnya. Demikian yang dikatakan oleh A| Jauhari.762

Fiman Allah SWT,  ;ij;  j;::  #  "A4czha /.cz»gr#/¢A ham«
tergesa-gesa memintakan siksa terhadap merekd" yalmi rnemi"+ahan
adzab urfuk mereka.  \'i; ;€j  i::  \£! "Kare#a seswnggrfa#ya Kcrmz.
hanya  menghitung  datangnya  faari  siksaan)  untuk  mereka  dengan

perhitunganyangteliti."

AI Kalbi mengatakan, "Ajal mereka," yalmi hari-hari, malam-
malani dan tahun-tahun hingga mencapai walchi adzab. Adh-Dhahhak
mengatakan,    "Nafas."    Ibnu   Abbas    mengatckan,    "Yakni   kani
menghitung  nafas  mereka  di  dunia  sebagaimana  Kani  menghitung
tahun-tahun mereka. "

Ada juga  yang  mengatckan,  "Langkah-langkah.,"  Ada juga

yang    mengatakan,    "Kenikmatan-kenikmatan."    Ada   juga    yang
mengatakan, ``Beberapa waktu."

Ada juga yang mengatakan, ``Beberapa saat."

Quthrub  mengatakan,  "Kami  hanya  menghitung  anal-anal
mereka dengan perhitungan yang te|iti. »763

pembchasan tentang Lupa (Dalam  Shalat) dan Ahmad di dalam j4/ "us#ed (4re5,
26).1.6.2.LTh.Ash.Shihhah(31864).

763  Lih.  pendapat-pendapat  ini  di  dalam  Tafsir Ath-Thabari  (16/95),  Tafsir AI

M3NIardi, (2ls37), AI Bahr AI Muhith (61216® dan Fath AI Qadir (31496).



Ada  juga  yang  mengatakan,  "Janganlah  kanu  tergesa-gesa
memintakan   siksa  terhadap   mereka,   karena   sesungguhnya   Kani
menangguhkan mereka agar bertanibah dosa mereka."

Diriwayatkan:  Bahwa  AI  Makmun  membaca  surah  ini,  lalu

bacaannya sampai pada ayat ini, saat itu terdapat banyak ahli fikih di
dekatnya,  1alu ia mengisyaratkan dengan kepalanya kepada Ibnu As-

Simak untuk menerangkannya, maka ia pun berkata, "Jika nafas sudah
dihitung,  padahal  tidak  ada  penambchan,  maka  itu  berarti  semckin
cepatlah habisnya." Ada juga yang mengatakan tentang makna ini:

i;* 4 °|=:4£ifi ifu :rir ;a;                 \ii£; iL± L~L9i al€+

i;:#o` r; 1.zT G 3\i ']j:i=j3                   ;I;j` i a+±=£ G ±+£.:;

•C Hidapnya adalah nofas-nafas yang dihitung, setiap kali

berlalu satu nafas darimu, maha berkuranglah satu bagian karenanya.

Itu mematikan aira yang menyebabkanmu hidrp di setiap malam

dan meneriahan padarm cemoohan yang dikehendahi dengannya."

Dikatakan, bahwa nafas manusia dalam sehari semalam adalah
dua puluh empat ribu nafas, yaitu dua belas ribu nafas di siang hari
dan dun belas  ribu nafas  di malam hari -wcz//czfew c7'/cz7»-,  dan itu

dihitung  dengan penghitungan  yang  teliti,  dan  ada jumlahnya  yang
sudah diketahui,  serta tidak ada penanbahan,  mcka berarti  semakin
cepatlah habisnya.

FimanAllahSWT,\£j±1{:jtj£#.tJi:£fi±:"tr#grfJafrJ
hart  (ketiha)  Kami  mengumpulhan orang-orang yang tckwa  kepada
Tuhan Yang Maha Pemurch sebagai perutusan yang terhormat' paida
redaksi  ini  ada  kalimat  yang  dibuang,  yakni:  kepada  surga  Tuhan
Yang Maha Pemurah dan negeri kemuliaan-Nya, seperti pada firman-



INyal..  g±;=S  i,6    6\., €},1{>   S\E"Sesungguhnya aku pergi  menghadap

kepada Tuhanha,  dan  Dia akan memberi petunjuk kepadaku.."  (Qs.
Ash-Shaffaat  [37]:   99),  dan  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam

hadits:

.4j;;3 a" j! #-~j;; 4j;;3 a" j! L!:in .Lj`J *
C.Barangsiapa  yang  hijrahnya  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  maha

hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya."]64 AI Wofd 8udalch sedwhan

untuk  para  utusan,  sebagaimana  kata  sAcz2/in,  /t7fAr  dan  zc7z/r,  yaitu

bentuk jamak dari wcrczrz.cJ, seperti halnya kata rcrfrb dant rczczki.b, sfocz4b

den  shaah_ib,  yaini  darn  waf ada-yaf idu-waf dan  dan  wuif iuudan  den
w7/c7adc7/tz#  yang  artinya  kelunr  dari  raja  dalam  rangka  penaklukan

atau urusan penting.

A| Jauhari765  mengatakan,  "Dikatakan:  M;cr/acJa j//crcrr!  `cl/a a/

omz.z.r, yakni fulan datang sebagai utusan, yaitu sebagai duta.  Bentuk

janaknya w¢/#, seperti halnya kata s¢crcrzz.a dan sfrcrzb. Bentuk janiak
wofd aldehah wif ;aad dan wwf uud, berfuik ismnytL wif ;aadah.  Auf ;adiuha

cr;7a  I./a cr/ czmz.z.r,  artinya aku mengutusnya kepada raja.  Dalam tafsir

disebutkan:   \£j,  yakni  berkendaraan  karena  kepatuhan  mereka."766
Demikian ini karena biasanya utusan itu berkendaraan (menunggang
binatang tunggangan). j4/ wcr/# adalah ar-rwAbacr# ®ara penunggang)

yang  diungkapkan  dalam  bentck  tunggal  karena  sebagai  masfrdcrr.
Ibnu Juraij mengatakan, "Utusan penting."

Amr  bin  Qais  AI  Mula'i  mengatakan,  "Sesungguhnya  bila
seorang   mukmin   keluar   dari   kuburnya,   maka   ia   disambut   oleh
analnya dalam penampilan yang bagus dan aroma yang wangi. Lalu

764 Hadits shahih, takhrinya telal dikemukckan.
16S Lm. Ash.Shihhah (2lss3).
766 Lih. Mcr 'a#!. j477-IVw%as (4/362) dan Tafsir Ibnu Athiych (11/56).



amal  itu  berkata,  `Apakah  kau  mengenaliku?'  Ia  mejawab,  `Tidak,

kecuali   Allali  telah  mengharumkan   aromanya   dan  membaguskan
bentukmu.'  Lalu  anal  itu berkata,  `Begitu juga  engkau  sewaktu  di
dunia, aku adalali amal shalihmu, aku telch menunggangimu sewaktu
di dunia, maka sekarang tunggangilah cku. '

Laluiamembacakan:\i;j¢j€9tjL#.tJi2fj±:`tr#g"Jafo/
hart  ftetika)  Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada
Tuhan Yang Maha Pemurah sebagal perutusan yang terhormat.' Dan
sesungguhnya orang kafir clan disambut oleh amal buruknya dalan

penampilan uang sangat bunk dan bau yang busuk, lalu amalnya itu
berkata,  `Apckah  kau  mengenaliku?'  Ia  menjawab,  `Tidak,  kecunli

Allah telah memburfukkan bentukmu dan membusukkan baunu.' Lalu
anal  itu berkata,  `Demikian juga engkau  sewcktu di  dunia,  aku ini
amal burukmu,  engkau menuggangiku sewcktu  di  dunia,  maka kini
aku akan menunggangimu. '

Lalu ia membacalkan:  i?Zed;  6f.   F6\;3i  6j€¥.  ji3  `Samb#
mereka  memihal  dosa-dosa  di -dtas  punggungnya:  (Qs.  AI  An:aarrL

[6]:  31)."767  Sanadnya  tidak  shahih,  demikian  yang  dikatakan  oleh
lbnu Al  `Arabi  di  dalam Sz.ra/. j4J Mwrz.d!.n.  Khat>ar ini  disebutkan di

dalam Tafsimya oleh Abu Nashr Abdurahim bin Abdul  Karim AI

Qusyairi  dari  Ibnu Abbas  dengan lafazh itu dan maknanya.  Ia juga
mengatakan dari Ibnu Abbas:  "Orang yang menyukai kuda, maka ia
clan diutus kepada Allah rc! 'cr/a di atas seekor kuda, yang mana kuda
itu  tidak   buang   air   besar  dan  tidak  pula  buang   air  kecil.   Tali
kendalinya terbuat dan mutiara merah dan berlian hijau serta  permata

767  Atsar  dari  Aur  bin  Qais  ini  dilansir  oleh  Ath-Thabari  (16/96),  nanun  di

dalarmya tidak terdapat:  "dan sesungguhnya orang yang kafir ckan disanbut oleh
anal . . .  dst." Disebutkan secara ringkas oleh Ibnu Athiyali (11/56) dan Abu Hayyan
(6/216).



putih, sementara pedalnya terbuat dari sutera halus dan sutera kasar.

Orang yang menyukai unta, maka ia akan menunggang unta

yang  tidak  buang  air  besar  dan  tidak  pula  buang  air  kecil,  tali
kekangnya   terbuat   dari   mutiara   dan   berlian.   Orang   yang   suka
menunggang perahu, maka ia akan menunggang perahu yang terbuat
dari mutiara, mereka aman dari tenggelani dan gelompang."

Ia juga  meriwayatkan  dari  Ali  RA,  ia  menuturkan,  "Ketika
ayat ini diturunkan, Ali RA berkata, `Wahai Rasulullah, sesungguhnya
aku pemah melihat banyak raja dan para perutusan mereka, dan aku
tidak pemah melihat seorang perutusan pun kecuali ia berkendaraan.
Lalu bagaimana dengan perutusan Allah? ' Rasulullah SAW bersabda,

xp,3 .jr
¢L, `dr

'JJ;LJJ  dy3  ir,isi  i;  'JJJ*f  *€;  ¢i

j± a.ino, 7fr; H' cfo, ,jif i. j* i;-^j±T',,,,,
.agj.l '+1: I;i; ul 'ojiis ck|;3n ¢Gj3 cLL£.tll

` Ketahailah,  sesunggwhnya mereha akan dikunpulkan di alas

kaki-haki  mereha  dan tidak digiringkan,  akan tetapi  mereka
diberi tunggangan dart tunggangan surga yang para mathluk
belum  pernah  melihat  yang  seperti  itu,   tempat   dndwhnya
terbuat  drri  emas  dan tall kendalinya terbuat  dari mutiara,
lalumerekamermngganghinggamengetukpiutusurga'."]cO

Lafazh Ats-Tsa'labi mengenai khabar ini lebih jelas: "Sctelch
ayat ini diturunkan, Ali menuturkan: Aku berkata, `Wahai Rasulullah,
sesungguhnya  aku  pemah  melihat  banyak  raja  dan  para  utusan
mereka,  dan  aku  tidak  pemah  melihat  satu  perutusanpun  kecuali

768  Disebutkan  oleh  As-Suyuthi  di  dalam  ,4d-D®frr  A/  "a#tsur  (4#85)  dan

disandarkan kepada lbnu Mardawaih.



berkendaraan. ' Beliau pun bersabda,

c£€  jiL€  chi  t5ij i;i i.  tj,ao, ¢rfe  l:
_,

:J+ jf t:TfiJi \{=jij ¢'c-, {L¢± d* in:;ijo, i££in.,
?          ,    g          ,           ,,

+€ frf fa i.± if :rj±: {Gfui idr.jL£ i EL +;4,,¢

t,aaoi j! ir; 'giv: uf b#i *; ¢jS `#'; ir;
•  fe;±±;i 6#;`6 ;i;± ;=g; ;I;  : :<j,s\:jo, +±L={=;:

`Wahai Ali,  ketika orang-orang yang beranjak dari hadapan

ALllah Ta'ala, para malaikat menyambut orang~orang beriman

dengan   kendaraan   putih   yang   tempat    dnduk   dan   tali
kendalinya  terbuat  dari  emas.   Di  atas   setiap  tunggangan
terdapat  pakalan yang tidak dapat  disamal  oleh  dunia,  lalu
setiap  mulrmin  mengenakan  pakaian,  lalu  berjalan  dengan
tungangan-tunggangan  mereka,  lalu  tunggangan  mereka  itu
bergerak  hingga  membowa  mereha  ke  surga,   lalu  mereka
disambut  oleh  para  malaihat..  ` Kesejahieraan  (dilimpahkan)
atasmu.   Berbchagialch  hamu!   Maha  masuhilah  surga  ini,
sedang hamu kehal di dalamnya' „" (Qs. Alz-Z;"2Ir r:39|.. 75).

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   Khabar   ini   menunjukkan
bahwa  mereka  tidak  berkendaraan  dan  tidak  mengenakan  pakaian
kecuali dari tempat berdiri.  Adapun ketika keluar dari kubur, mereka

semua  berjalan  tanpa  alas  kaki,  tanpa  pakaian  dan  tidak  bersunat,
menuju tempat berdiri.  Ini berdasarkan dalil hadits Ibnu Abbas, yang

mana  ia  menuturkan,   "Rasulullah  SAW  berdiri  di  hadapan  kami
menyampaikan wej angan, beliau bersabda,

•*:,£;kJ`,L€?,J,;`oJ:;=J£*€!`J,a,,di-gil:



Cwahai   manusia,   sesungguhnya   kalian   akan   dikunpulhan

kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas haki, tidak
berpahaz.a» da» /irak bers"»crf.' HR. AI Bukhari dan Muslim.

Kelengkapannya insya Allah clan dikemukckan dalan surah
AI  Mu`minuun,  dan  pembchasannya  telah  dipaparkan  dalam  surah
Aali `Imraan769 dari hadits Abdullah bin Unais yang semakna dengan

ini,   alhanduillah.   Tidak   tertolak   kemungkinan   beapadunya   dua
kondisi  itu  bagi  orang-orang  yang  bahagia,  sehingga  hadits  Ibnu
Abbas ini dikhususkan.  Wrcz//aAcf a '/czm.

Abu Hurairch mengatakan, "\i;i di atas unta."770 Ibnu Abbas
mengatakan, ``Berkendaraan.77]  Mereka diberi tunggangan dari surga,

di atasnya terdapat sekedup yang terbuat dari emas, sementara tempat
duduk   dan   tali   kendalinya   terbuat   dari   mutiara,   lalu   mereka
dikumpulkan di atasnya."

Ali mengatakan,  "Demi Allah, mereka tidak dikumpulkan di
atas   kaki-kaki   mereka,   clan   tetapi   di   atas   tunggangan   yang
sekedupnya tebuat dari emas, sementara tempat duduknya terbuat dari
berlian. Jika mau mereka bisa menjalankannya, dan jika mau mereka
bisamenerbangkannya.»772

Ada juga yang mengatakan,  "Mereka datang  di  atas  sesuatu

yang  mereka  sukai,  yaitu  berupa  unta,  kuda  atau  perahu."  Yaitu
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wra//chw a '/am.

769 Lih. Penafsiran ayat 170 dari surch Aali `Imraan.
77° Atsar dari Abu Hurairch dilansir oleh Ath-Thabari (16/96) dan As-Suyuthi di

dalarr\ Ad-Durr AI Mantsur (41284).
77'  Atsar  dari  Ibnu  Abbas  dilansir  oleh  Ath-Thabari  (16/96)  dan  As-Suyuthi

(4re#A:a:¥yaAi]?dyaank;d:]%:i"#e#axaa."jLfe£§*/;r6k):nfuar.aNan±.asdidaian

Ma 'aninya (4/362) dan As-Suyuthi (4#85) dengan sedikit perbedaan redaksi.



Ada juga yang mengatakan, "Allali mengatakan:  \i;i, karena

biasanya  perutusan  di  kalangan  bangsa  Arab  adalah  yang  datang

membawa berita gembira dan menunggu hadiah.  Maka orang-orang

bertakwa juga menantikan pemberian dan pahala. "

\{u'?';;{;jffe#-{6l;;3"Do#Kom!.afa#mengfra/o%ora#g.
orang yang. durhaha ke neraha Jahannam dalam  Keadaan dahaga."
.4s'-s¢wg    adalah   dihalau   untuk   berjalan,    \':u'?   adalah    `ztfeocls);cr#

qaus/dahaga).773 Demikian yang dikatckan oleh Ibnu Abbas. RA, Abu
Hurairah RA dan AI Hasan.

AI Akhfasy, AI Farra`  dan Ibnu AI Arabi mengatckan, "Tidak

beralas kaki dan dengan berjalan kaki."774

Ada juga yang mengatakan, "Dengan berombongan."

AI  Azhuri  mengatakan,  "Yakni  dengan  berjalan  kaki  dalam
keadaan   dahaga,775   laksana  unta  yang  menuju  sumber  air.   Maka

dikatakan:  /.acr`a   wz.rdw   Bcr77z.   Fw/¢a#   (datanglah  rombongan   Bani

Fulan)."

AI  Qursyairi  mengatakan,  "Firman-Nya:   \{J?  menunjukkan
dalam   keadaan   haus,   karena   biasanya   air   itu   didatangi   untuk
mengobati kehausan. ','

Dalam   Tafsir   disebutkan:   "Berjalan   kaki   dalam   keadaan

dahaga yang dapat memutuskan leher mereka karena sangat kehausan.
Ketika orang-orang durhaka digiring ke neraka, maka saat itu orang-

orang bertakwa dikumpulkan ke surga. "

Ada   juga    yang    mengatakan,    "\{j?    adalah    cr/    w#rwwd

773 Atsar ini di|ansir oleh Ath-Thabari (16/96) dan Ibnu Athiych (11/56).
774 Disebutkan oleh AI Mawardi (2/537).
775 |ni perkataan Az-Zujjaj juga sebagaimana yang tercantum di dalam j4/-£J.sc}J7

(entri: wcrrndcr).



(datang/mendatangi),  seperti ungkapan: /.z. `f«ha  i.frac7mcz#  /czha,  yalmi
aku   datang   untuk  menghomatimu.   Yakni:   Kami   menggiringkan
mereka untuk mendatangi neraka."

Menurut saya (AI Qurthubi):  Tidak ada kontradiktif antara

pendapat-pendapat  tadi,  jadi  mereka  itu  digiringkan  dalam  keadaan
dahaga,  tidak beralas  kaki,  dengan berjalan kaki,  dan berombongan.
Ibnu   Arafah   mengatakan,    "j4/    Wrz.rd   adalah   cr/   gcrzi",   mereka

mendatangi  sumber  air.  Karena  itulah  orang  yang  kehausan  disebut
w7.rd karena mereka mencari tempat keluamya air, sebagaimana Anda
mengatakan:   gczwm  sfoaztm,  yakni  gcrcjm  sfoz.}Jcram,  gczztm  zcrz.wr  yakni

zow;war.  Ini  adalah  I.sin yang lafachnya masAdc7r.  Bentuk tunggalnya

wczarz.d." j4/  7yz.nd juga berarti  kelompok  yang  mendatangi  air,  yaitu

kelompok burung atau unta. ,4/  Wz.rd juga berarti air yang didatangi.
Ini termasuk kategori mengimani sesuatu. J4/ Wr7.rd juga berarti bagian

dari  AI  Qur`an,  dikatakan:  gara`J2f  wz.rd7.i..  .4/  Wz.rd juga berarti  hari

panas    apabila    menyebabkan    terasa    panas.776    Jadi    konteksnya
merupakan  /cr/t7zA  mws);rotrck  (mempunyai  banyak   arti).   Seorang

penyair ketika menyebutkan si fat-si fat sumur mengatakan,

rfui 4fa ;;jj®i I;i j*;

C`Ia menjadi penuh karena didatangi para pencari air yang berdesak-

desakan.»ml

Yakni para pencari air yang menginginkan air.

Firman Allah SWT,   i::££J{ 6|£±;i. i  "MereAp f7.dcrA bewhak

776 Lih. referensi yang lalu.
777   |ni   |anjutan   dari   suatu   bait   syair,   yang   permulaannya,    sebagainana

dicantumkan di dalam .4/-J7.Scz# (entri: wczradr):

fa ut uife3 i. 6ife
"Ia meky adi sunur yang sangat ramai karena banyakn:ya pendatang."



me#c7crpczf s);a/cr 'cr/" yakni orang-orang kafir itu tidak berhak mendapat

syafa'atdariseorangpun,\i€£ji:jti}g3£{JY`£"Kec"/J.ora#g
yang   telah   mengadakan   perjartyian   di   sisi   Tuhan   Yang   Maha
Pe77zwrcrfo"  yaitu  kaun  muslimin,  mereka berhak  mendapat  syafa'at.

Ini merupakan bentuk redaksi pengecualian yang tidak sejenis, yakni:

akan tetapi  \5i=   j±:ji fig 3Si j= "OrcI#g }Ja%g /eJafo me#grdczke#

perjanjian  di  sisi  Tuhan  Yang  Maha  Pemurahi'  berrfuck  mendapat
syafa'at. Jadi kata ¢r pada posisi #clsfeczb karena hal ini.

Ada juga yang mengatakan, "Bahwa kata ini pada posisi ro/cr '

::::8£L::f:::a:Ls;i:,Pa:ddaL::sL:mAaL:alifeyg±t;d=S5±r{anjp¥<nL
`. Kecuali orang yang telah mengadahan perjakyian di sisi Tuhan Yang

Mcrfacr  Pe"zjrafo"  maka  ia  berhak  mendapat  syafa'at.   Berdasarkan

pemaknaan    ini,    maka    pengecualian    ini    adalah    pengecualian
b#8,y#gfadsuf#off;:#J:angha;f%:add%fi3:padfa&un

dcr%crgcr" adalch orang-orang kafir dan orang-orang maksiat, kemudian

Allah  mengabarkan,  bahwa mereka tidak berhak  mendapat  syafa'at
kecuali   orang-orang   mcksiat  dari   kalangan  orang-orang  beriman,
mcka mereka berhak mendapat syafa'at. Rasulullah SAW bersabda,

a, G„ ~j! 'v :'jj :;i ±:£ i; I: :'Jj;i ug £±:ii J`j{ fy

.j,q{<j'3Ou'Oi=+'frf;¢ii=:i;::'j,i±t&i'j;;'Li=:
"Aku   masih   terus   meminta   syafa'at,   sanpai-samapi   aku

berkata,, C wahai Tuhanha, berilah aku hak syafa'at bagi yang
mengucapkan:    laa   ilaaha   illallah   muhammad   rasulullah

778 Lih. /'ra6 j4/ 9%r `c|# karya An-Nuhas (3/27).



gTidak  ada  sesembahan yang haq  selain  Allah,  Muhammad
adelah    utusan    Allah),    lalu    Allah    berfirman,    .Wahai
Muhammad,  sesungguhnya syafa'at  itu bukan miliknou,  akan
/erapz.    m!.J!.*-Kw'."779    Diriwayatkan    oleh    Muslim    dengan

maknanya. Penjelasan ini telah dikemukckan.

Hadits-hadits menunjukkan, bahwa para ahli keutamaan, ilmu
dan keshalihan memintakan syafa'at sehingga bisa memberi syafa'at.

:ee:::TkfpfndS:£~p#+a2:=y:.edue¥b£,Eats+c:a;„himbee:;;:era:
mengambil    sembahan-sembahan    selain   Allah,    agar    sembahan-

sembahan  itu  mekyadi pelindung  bagi  merekd"  sehimgga "arrdi tidck

akan  diterima  syafa'at para penyembah berhala untuk  seorang  pun,
dan tidak diterima pula syafa'at para berhala untuk seorang pun serta
mereka pun  tidak  akan  menerima  syafa'at  dari  seorang  pun,  yakni
tidak akan berguna  syafa'at apa pun,  sebagaimana yang  dinyatakan
Allah dalam firman-Nya:  €p±;ilf i:££ .;{:£i{ 6 "A4aha fid¢A bergzf»a
lagi   bagi   mereha   syaif;a'at   dari   orang-orang   yang   memberikan

s);o/a 'a/. ." (Qs. AI Muddatstsir [74] : 48).

Pendapat lain menyebutkan: Yakni Kani clan mengumpulkan
orang-orang  bertakwa  dan  orang-orang  durhaka,  dan  tidak  seorang

pun berhak memberi syafa'at,  \ig;  j=jt i;g fi ¢;   Y<L``Kec"a#
orang yang telah mengadahan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha
Pem#ra#" yakni apabila Allah mengizinkan untuk memberi syafa'at,
sebagaimanafiman-Nya:£,A;js}>Y€L7:11e'£3££C,if}t\Sc;"rz.adaya»g
dapat  memberi   syafa'at   di   sisi  Allah  tanpa  izin-Nya.."   (Qs.   AI

:£q=¥±2L.2;;;.::gj£#+#£alffs:ag¥,¥;¥:e:„ya#¢£::ty¥„ang
779   Talchrijnya   telah   dikemukakan   dalan   hadits   syafa'at.   Untuk   tanbahan

pengetaliuan silakan merujtik pembahasan tentang Keinanan dari Sfrchz.A Mqs/i.in.



telah mengadahan perjakyian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah." I:ni
adalah lafazh yang memadukan keimanan dan semua amal shalih yang
dengannya    pelakunya  bisa  mencapai  lingkup  yang  dapat  memberi

syafa,at.

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Perjanjian  itu  adalah  /cla  I./c!czfac!

tllallaah...]8o

Muqatil  dan juga  Ibnu  Abbas `mengatakan,  "Tidak  ada  yang

dapat  memberi   syafa'at  kecuali  yang  bersaksi   /ocl   I./czcrfocr   I.//cr//crczfe

(tidak ada sesembalian yang haq selain Allah), berlepas diri dari daya
dan  kekuatan  kecuali  hanya  milik  Allah,  dan  tidck  mengharapkan
kecuali kepada Allah rcr 'cr/a."78l

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW
mengatakan kepada para sahabatnya,

9i'ji>}ifro£L3£feir'j*;o®i+ki3+i{
¢

C Tidck mampukch seseorang kalian untuk mengadakan suatu

perjanjian  dengan  AIlah  di   setiap  pagi   dan   sorer   Ldrn
ditanyakan,   `Wahai  Rasulullah,   apa  itu  gerangan?'   Beliau
menjawab,

`u>JfyiJ f,,*, ?j qu' ::,=J £,i?
ifei d#J; ieyi :ji i ou'! idi

®

'±i¥  i#  .Ji3  cOu' diJJ£  Y  £J:13
®,

ct` J; I,; #= ;ul+;J

78°  Atsar  dari  Ibnu  Abbas   dilansir  oleh  Ath-Thabari  (16/97),  Ibnu  Athiyah

(1"757)Adts=¥iudF:giranoi(e6£2£a):Thabari(16/97).
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®
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•3,-9,

4j}£ ,1* '±:de

;S ,,F°i 'Li€ giv33
:,:rft

®

g`J¥  a,  :de i;jJ,

rfe a,

CYaitu setiap pagi dan sore mengucaphan.. CYa Allah Pencipta

langit dan bumi, dan Yang Mengetahai yang ghaib dan yang
r[yata,     sesungguhnya    aku    berjanji    kepada-Mu    dalam
kehidrpan inl, bahwa sesunggthnya aku bersaksi bahwa tidak
ada sesembahan yang haq kecuali Engkou semata, tidak ada
sekutu  bagi-MIA,  dan  bahwa  Muhammad  adalch  hamba-Mu
dan utusan-Mu. Maka jangandah Engkau serahhan aku kepada
diriku,   karera  sesungguhnya  bila   Engkau  menyerchkanku
kepada diriku, maha Engha menjawhkanku dart kebaikan dan
mendekatkanku  kepada  keburinn.  Dan  sesungguhaya  aku
tidck merasa mantap kecuali dengan rahmat-Mu.  Karera itu,

jadikanlah  suatu  perjanjian  bagiku  di  sisi-Mu  yang  ahem
Engkou  penwhi  kelak  di  hart  kiamat,  sesungguhnya  Engkou
tidck menyalahi jakyi:  Jika ia mengucaphan itu, maka Allah
akan  mencapkan  padanya  suatu  cap  yang  ditempatkan  di
bawah  `Arsy,  dan pada  hart  hiamat  nanti,  seorang penyeru
akan  menyerukan,  .Dimana  orang-orang  yang  mempunyai

perjartyian di sisi AllaHr!'  Lalu ia pun berdiri, kemudian masuk
surga,.„J82

782  Minanya  disebutkan  oleh  Ibnu  Katsir  secara  mowg¥/ pada  lbnu  Mas'ud.

DisebutkanjugaolehAIAlusididalanJt"4.4J"a'anl.dandinisbatkankepadalbnu
A0i  Syait>ch,  mnu Abu Hatim, Ath-Thabarani,  Ibnu Mardawaih, AI Hakim dan ia

¥J



Firman Allah:

:i±=©\€\>G±frifi©\'i'p'#jfi3ity+Lfj
b<\©\iij€fjjjLii<N.Tin:¥'£6iEf;|giv{
di©rl'u'i£:®1F3p,ji;[j©\'1'p;gil,i;:
jfi©\#j=jtj+£~y€±rijtl.`5±grT.L3;}=

©\:Ljxp.tf±[3f,\:#3©\£i£F3;i.pet
`` Dan mereka berkata, ` Tuhan yang Maha Pemurah

mengambil (mempunyai) anak.' Sesungguhnya kamu telah
mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, hampir-
hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan
gunung-gunung Tuntuh, haref.a mereka mendakwakan Allah
Yang Maha Pemurah mempunyal anak. Dan tidak layak bagi
Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.
Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan

datang kepada Tuhan Yang Maha PemuTah selaku seorang
hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah

meTeka dan menghitung meTeka dengan hitungan yang telitL
Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari
kiamat dengan sendiri-sendiri.." (Qs. Mz\ryam |19|.. 88-95)

Fiman  Allah  SWT,  \`+`y'  Jsjj{  i=£{   ty'Cj  ``D¢»  mereha
berhata,   `Tuhan  yang   Maha   Pemurah   mengambil   (mempunycti)

menchchihkannya.  Silakan merujuk Tafsir lbnu Katsir (3/138)  dan Rwh A/ Ma 'a#z.
(5Cll).

i+lJ      :



ana*'."   Yakni  kaum  Yahudi  dan  Nashrani.   Ychya,  AI   A'masy,
Hamzah,  AI  Kisa`i,  `Ashim  dan  Khalaf membacanya:  l'ul°3,  dengan
d»ammch pada wa" dan seiha» pada /am di empat tempat, yaitu pada
surah ini, firman Allah ra 'czha:  l'ul°33 'Ye :j~j'U' "Fas/i. aha aha» dz.berz.

roar/a   dan   cr#ck.."   (Qs.   Maryam   [19]:   77),   mengenai   ini   telah

dipaparkan. Fiman-Nya: lfl.3 i#: Ji J*qu, j=:€ t;3 . l'ul.3 ci>qu lJ£S iji
"harera    mereka    mendckwahan    AIlah    Yang    Maha    Pemurah

mempunyai anak.  Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah
me#grmb!./  /7"e7#pw77);az)  a#cl*."  Dan  dalan  surah  Nuu±:   6'ul.33   al'6
"fJ¢rfcr da# cr#cr*-cr77crhaycr.." (Qs. Nuuh [71]:  21). Untuk qira`ah pada

surah Nuub ini,  qira`ah mereka sama dengan Ibnu Katsir,  Mujahid,
Humaid,  Abu  Umar  dan  Ya'qub,  sementara  yang  lainnya  dengan

/afftafo pada wclw dan /¢m. Keduanya adalch dua logat (dialek) seperti
halnya al  `arab  dan al  `urb,  al  `Ofam  dan al  `uifm.  Seorang penydir

mengatakan,

i`ul®33 'yi; ij*: ®Lj                i*i# i;i; in'3

" Sunggwh aha telah melihat homunitas

yang telah bertanbah harta dan anak."

Penyair lainnya mengatckan,

?\+ ou°3'o6~L€st'l=j'3             ,£i+;±'oJL€st'l=I;
"Duhai kiranya si fulan masih di perut ibunya

dwhal hiranya si fulan adalah anak keledai."

Tentang maknanya An-Nabighah mengatakan,

ul'3 i+i JC L |£i a;              ;;if iijfyi ou' ;ifro s\S;
-,

`` Perlahanlah, tebusan untukmu adalah orang-orang itu semuanya

+i,i      +



dan apa yang dikembanghan dart harta dan anak ."

Di sini diungkapkan dengan/afAch. Qais menyatakan a/ ww/d,
dengan  d7zammaA,  adalch  bentuk janak,  sedangkan  dengan /¢fhaA
adalah bentuk tunggai.783

A|     Tauhari784  mengatckan,  "4/  Wrc7/nd  bisa  sebagal  bentuk

tunggal   dan   bisa  juga  janck.   Demikian  juga   a/   w"/d,   dengan
d7zammaA. Di antara bunyi pepatah Bani Asad: wzf/dwfr. mcr» dammaa
`azz.bczz.Az.   (anakmu   adalah   yang   berlumuran   darah   sete|ahmu).785

Terkadang pula a/ ww/d adalah bentuk janak dari  a/ wcl/cld,  seperti
halnya cr/ wfd dan a/ afad. Sementara a/ w!./d, dengan hasrch, adalch
salch satu dialek (logat) untuk kata a/ ww/d."

An-Nuhas  mengatakan,  "Abu  Ubaidah  membedakan  antara
keduanya, ia pun menyatakan, bchwa a/ wa/nd adalch untuk keluarga
dan cz/ wa/ad adalah juga bentuk jamak."

Abu  Ja'far  mengatakan,  "Ini  pendapat  yang  tertolck,  tidak
dikenal oleh seorang pun dari kalangan ahli bahasa, karena a/ wa/nd
dan   a/   w2f/d  adalah   anaknya   seseorang   dan   anak   dari   anaknya
seseorang, hanya saja kata a/ wa/ad lebih banyak digunakan dalan

perkataan  orang-orang  Arab,  sebagaimana  dikatakan  oleh  seorang
penyair:

p'3i:3]G*|:iG3             #iI3fyiou':iapsis;
• Perlahanlah, tebusan unlukmu adalah orang-orang itu semuanya

783  Si|akan  periksa  kembali  komentar  kami  terhadap  panafsiran  ayat  77  dari

sural ini.
" LTh. Ashshihhah (215S3, SS4).
785   ¥akni:   Bayi  yang  en8kau  lahirkan  dan   ia  berlumur  darah  setelah  kau

berdarah,  maka  itu  adalch  anakmu yang  sebenamya,  bukannya  anak yang  en8kau
an8kat sebagai agana yang berasal dari selairmu.  Silckan periksa catatan kcki .4/-
Lisan (onwi.. waladdy.



danapayangdikembanghandarihartadananak:."H86

Abu Ja'far mengatakan, "Aku mendengar Muhammad bin AI

Walid  mengatakan,   `Boleh  juga  ww/d  sebagai  bentuk  jamck  dari
wcr/crd, sebagaimana dikatakan: watscr# dan w2{rs#, ascrd dan wsd. Bisa

juga wcr/czd dan w"/d maknanya sana,  sebagaimana dikatakan:  `cr/.om
dan     `w/.rna,     `crrcI6    dan     `%r6."787    Yaitu    sebagaimana    yang    telali

dipaparkan di muka.

Firman Allah SWT,  \€\> 12;i FE>  ifi  "Ses%#ggrfrnya fam#
telah  mendatangkan  suatu  perkara  yang  sangat  munghar"  yahi.kri:1
kemungkaran  yang  besar.788  Demikian  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu

Abbas, Mujchid dan yang lainnya.

A|  ]auoari789  mengatakan,  "4/ Jdd dan a/  I.cJdch  adalch yang

dahsyat  dan  perkara  yang  besar.  Contohnya  dengan  makna  ini  dari
firman Allah rcl'a/a:   \5\5 \±;i  F±  ia  (Seswnggrfr#);a fam% fe/aft
mendatanghan suatu perhara ieng sangat mungkar). Dernjikian 5ngzL

al  aaddu  seperti faa 'il, berfuik jamak dan iddah aldalah idad. Addat

fulaanan  daahiyah-ta`uddrha  addan,  dengan  fathah.  AI  Idd  -|nga
bermakna keras, a/ addw artinya kemenangan dan kekuatan. Ar-Rajiz
mengatakan,

iirfrotjie+;+         isi3:SAjj;'e*`
C Mereka menerangiha dengan kasar dan keras

sere/crA clha kerl.#g da# me#geraS.'79° sampai di sini perkataannya.

786  Syahidnya karya An-Nabighch yang  dicantumkan  di  dalan Divamya,  hal.

680.
787 Lih. /'rab ,4/ gafr `a# karya An-Nuhas (3/28).
788  Atsar  ini  terdapat  di  dalam Ath-Thabari  (16/98),  A4a'¢#I. An-Nuhas  (4/363)

dan Ad-Durr AI Mantsur (41286).
189 uh. Ash-Shihhah (2/440`.
79°  Ar.Rajiz  di  dalam  j4/-£z.sfl7!  (entri:   adrdr),  riwayatnya  adalah:   sAwmw/a#

GD



Abu Abdillah dan Abu Abdinahman As-Sulami membacanya:
Isi,79L    dengan   /¢fAaA    pada    Aamzch.    An-Nuhas792    mengatakan,
C`DTka:rfuan..  adda-ya`uddr-addan fahuwa  aaddun, beatiik ismnyaL al

i.d#, yaitu apabila melckukan kemungkaran yang besar.

Ar-Raj iz mengatakan,

;i ,S; ;a; ±,S           ,£, J: i,jfyi ,#' is
• Teman-teman telah mendapati dariku

kemungharan yang amat sangat besar' ."]93

Ats-Tsa'labi  mengatakan,  "Ini  ada tiga macan  logat  (dialek),

yaitu:  z.dc7cI#, dengan harch, ini adalah qira`ah umum. j4ddcr#, dengan

/¢f*ch, ini adalah qira`ahnya As-Sulami, dan aadd"# seperti macrdd##,
ini adalah logat sebagian bangsa Arab, dan ini diriwayatkan juga dari
lbnu Abbas  dan Abu Al  `Aliyah,  scolah-olah  ini  dianbil  dari  berat,
seperticladcrfa"a/AamJ-)Ja`wwd*#-awd¢#yangberartimemberatinya."

Firman AIlah SWT,  ij::£J{ :1=  "Aampz.r-Aampz.r /a»gzf '

qira`ah `;Lmum di sini dan dalan surch Asy-Syuura adalah dengan ra`,
sedangkan qira`ah Nafi',  Yahya dan AI RIsa`i adalch:  36:i,794 dengan

)ia` karena didahulul  oleh „  :;  6j±=r£ ®ecafa facFTe#a wcapaH  z.fro)
yakni terbelah. Nafi', Ibnu Katsir, Hafsh dan yang lainnya membacanya
denganfcr`setelahytl`dan/as}idz.dpada/foa`daricrf-fcr/affeffowrpadaayat

ini  dan  dalam  surali  Asy-Syuuraa.  Qira`ah  Hanzali  dan  Ibnu  Amir
dalan  surah  Asy-Syuuraa  sana  dengan  mereka,  sedangkan  di  sini

nchdan.
79t  Qira`ch  ini  termasuk qira`ch yang janggal  sebagainana yang  disebutkan  di

datam AI Mubtasib (2145).
792 Lih. /'raG ,4J 9#r `an kaya An-Nulas (3/28).

:%£ir:£`jackfhiapdbfgbfu#:guoa,te:'eEnfithaTT,aLari(d]i6£9aiLfty,."„_Ivnyr,hal.
140. Jadi ini termasuk qira` ch mutawatir.



mereka   membacanya   '®:)a2!£,795    dari   c}/   I.#¢ffecrcrr.    Demikian   juga

qira`ahnya Abu Amr, Abu Bakar dan AI Mufadhdhal pada kedua surch
tersebut,  dan  ini  merupakan  pilihan  Abu  Ubaid  berdasarkan  firman-
Nya:  £j££i{ :-l:£jf \S£ "4pcrbj./¢ /cr#gr.f /erbe/ch.." (Qs. AI Infithaar [82] :

1) dan frrman-Nya,..  cg, P±l±± '.~t±li\ CCLangit (pun) mertyadi pecah belah

pcrcJcr focrrz. I./w.." (Qs. AI Muzzammil [73]:  18).

Firman-Nya:
\i=jciljjj"do"

Lii<tl't  3=i;:y'  "doM  bz/mz.  be/c7A"  yakni  terbelah,

gwJ?w#g-gt/#atng rc{#f2tA" Ibnu Abbas mengatakan,
"(Yakni) hancur."796 Yaitu runtuh dengan suara keras.  Dalan sebuah

hadits disebutkan:

.6¢rdo,i iao, iA ii ;;i t,2; qui

C.Ya  Allah,   sesungguhnya  aha  berlindung  kepada-Mu  dari

kehancuran dan terbenam."]97

Syamr   mengatakan,   "Ahsan   bin   Ghayyats   AI   Marwazi
mengatakan,   "4/  fJcrc}d  adalah  kehancuran,   sedangkan   cr/  JlcrcJ#clfo

adalali  terbenam."  Al-Laits  mengatakan,   "Yaitu  kehancuran  yang
dahsyat,   seperti   balnya   dinding   yang   hancur   luluh   sekaligus."

Dikatakan:  focrcJda#z. cr/ cr7"r dan fecrcJdr rwfroz.i., artinya:  memecahkanku

dan menimpaku.798 Demikian yang dikatakan oleh AI Harawi.

A|   ]a;uhai799   mengataken,   "Hadda   al   binaa`-yahudduhu-
feczczda#    artinya    menghancurkan    bangunan    dan    meratakannya.

fJcrczdclf7!ct  cr/  "ws¢z.I.bcr%  artinya  mentalnya  tertekan  oleh  musibah.

795  Qira`ch  ini  temasuk  qira`ah  mutawatir  dan  telah  disebutkan  oleh  lbnu  AI

Jazari di dalam rczgr7b ,47z-Ivasyr, hal.  140.
796  Atsar   dari   |bnu  Abbas   dilansir  oleh  Ath-Thabari   (16/99),   Asy-Syaukani

(3/47379)H:£tfi-]S:]¥e#k4£2::!hmnuAiAtsirdidalan4#-IVJ.AayaA(5/250).
7_9_8_ LTh. A|-Lisan (enhi.. hadada).
199 Hth. Ash-Shihhah (215S5).



/#feczczdcl  cr/ /.crbcr/ artinya  gunung meletus."  AI  Ashma'i  mengatckan,
"4/  HcrcJd adalah  orang  yang  lemah.  Seseorang  mengatakan  kepada

orang  lain   saat  berjanji   kepadanya:   z.##z.   /czgfzczz.rzf  Aoczdz.7f,   artinya:

sungguh aku tidak lemah."

Ibnu AI A'rabi  mengatakan,  "4/ Aczc}d dari kalangan laki-laki

adalah yang kekar lagi pemberani, adapun yang pengecut lagi lemah

adalah cz/ fe7.cJd, dengan hasrcrfe." Lalu ia bersenandung:

:;±±)I ,TJ311°l 'lj:,; :\=if               I;; ,L+ilo, ± i;gA+a  ,j=+i,

"Mereka bukanlah para pengecut di medang perang tathala

tathala teriakan telah ditempatkan di atas tunggangan.''8°°

j4/  fJnddcrfe  adalali  suara  jatuhnya  dinding  dan   serupanya.

Uat\ik i" AndzL mengatake\n.. hadd-yahiddu (dengan kasrah)-hadiidan.
j4/ HczacJd adalah suara yang didengar oleh warga pesisir pantai, yaitu

suara yang mereka dengar dari arah laut yang bergema di daratan, dan
kadang  disertai  dengan  gampa  bumi.  Dc";z.)a;zfAef  artinya  Aadz.i.dz/Az/

(suaranya).  An-Nuhas8°)  mengatakan,  " \i:  adalah  mcrsAdrr,  karena
makna J*j' adalah runtuh." Yang lainnya mengatakan, "Ini adalah Aa/

aceteran;an kondisi), yakni : maACJzfzfdczfcz# (dalan kondisi rmtuh). "

T'i6   ;£3f:)±.(;Fi  5) "karena mereha mendakwahan Allah yang,
Mafta Pem#raft  me"p##}Jaz. a#afr."  Menunt AI  Farra`8°2,  bahwa  j

pada posisi »asAab, maknanya: /I. o# da 'crzf dan mz.# ow dcz 'cza/ (karena
mereka menyatakan). Maka posisi  j adalah #asAab karena gugunya
k#a#dfr (tidak adanya penyebab 47ia/adJ!). "

goo  Syahidnya  karya  AI  Abbas  bin  Abdul  Muththalib  RA  sebagaimana  yang

dicantumkan di dalani ,4/-£z.sa» (enth: Aadrda).
Sol Lih. J'rab A/ gwr `a» karya ch-Nthas (3/29).
802 LTh. Ma 'ani AI Qur`an (2/ITS).



AI  Farra`  juga  menyatakan,  bchwa  AI  Kisa`i  mengatakan,
"Kata  ini  pada  posisi  4facr/crdfo  karena  diperkirakan  adanya  frfocr¢d72

®artikel penyebab kasrah)."803

Ibnu  AI  Mubarak  mengatakan,  "Mis'ar  menceritakan  kepada

kami,  dari  Washil,  dari  `aun bin Abdullah,  ia  berkata:  Abdullali  bin

Mas'ud   mengatakan,   `Sesungguhnya   gunung   mengatakan   kepada

gunung (lainnya), `Hai Fulan, adakch hari ini seseorang yang berdzikir
kepada  Allah  yang  melewatimu?'  Bila  yang  ditanya  menjawab  `ya'

Tq=a±i+r€;?Dga'„Kmee=::anbe:id,::L¥T„:::;:C„¥¥oafeyoatpemly'„¥ou;
meJ7grmbz./  /mej#pzt7¢)/cr!)  cz#crfr.')  al  aayah.  Lalu  ia  berkata,   `Apakch

menurut   kalian   bahwa   gunung-gunung   itu   dapat  mendengar  para

Pengupjungnyadantidakmendengarkebaikan?'."804

Ia juga mengatakan: Auf menceritakan kepadaku, dari Ghalib
bin    `Ajrad,    ia    berkata:    Seorang    lcki-laki    dari    warga    Syarn

menceritakan kepadaku  di  masjid Mina,  ia berkata,  "Sesungguhnya
ketika Allah rcr 'cz/cz menciptakan bumi dan menciptakan pepohonan di

dalamnya, saat itu di bumi tidak ada satu pohon pun yang didatangi
oleh  manusia  kecuali  mereka  akan  mendapatkan  manfaat  darinya,
karena itulah mereka selalu  mendapatkan manfaat darinya. Bumi dan

pepohonan    terus    demikian    sanpai    manusia-manusia    durhaka
mengatakan  perkataan  besar  itu,  yaitu  mereka  mengatakan,  `Tuhan

yang Maha Pemurah mempunyai  anak.'  Ketika mereka mengatakan
itu, bergetarlah bumi dan pepohonan pun menjadi berduri."

803 Lib. /'rcrb A/ ge" `a# karya An-Nuhas (3/29).
804  Atsar  dari  Ibnu  Mas'ud  ini  dicantumkan  oleh  As-Suyuthi  dalan Ad-D2„ j4/

A4a#tswr (4#86) dan disandarkan kepada lbnu AI Mubarak, Sa'id bin Manshur, Ibnu
Abi  Syaibah,  Ahmad,  Ibnu  Abu  Hatim,  Abu  Asy-Syaikh,  Ath-Thabarani  dan  AI
Bainaqi.



Ibnu Abbas mengatakan, "Gunung-gunung bergetar dan semua

pepohonan   di   dalamnya,   demikian  juga   lautan   dan   ikan-ikan   di
dalanmya.   Maka   sejak   saat   itu   ikan-ikan   menjadi   berduri,   dan

pepohonan pun berduri."

Ibnu  Abbas  dan  Ka'b  mengatakan,  "Langit,  bumi,  gunung-

gunung   dan   semua   makhluk   kecuali  jin   dan   manusia   semuanya
terkecut,   hampir-hanpir semuanya runtuh, para malaikat pun marah,
neraka   bergolak,   pepohonan   berduri,   dan   bumi   berguncang   dan
mengeras  tatkala  mereka  mengatakan,  `Tuhan  yang  Maha  Pemurah
mempunyaianak7.»805

Muhammad lbnu Ka'b mengatakan, ``Hanpir-hanpir saja para
musuh Allah menyebabkan bencana bagi kita, ini berdasarkan firman

?ul!;chJ;:a;::\j#jai::J:r:f#:y,":p6#iie#c`:i=,
dan   bumi   belah,   dan   gunung-gunung   runtuh,   karena   mereha
mendakwahan Allah Yang Maha Pemurah memprnyai anak'. "

Ibnu AI `Arabi8°6 mengatakan, "Adalah benar bahwa itu memang

perkataan besar,  qndha`  dan qadar telah ditetapkan.  Seandainya bukan
Tthan Yang Maha Pencipta Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang
nana  kekufuran  orang  kafir  tidak  akan  merendahkan-Nya,  keinanan
orang    beriman    tidak    akan    meningSkan-Nya,    dan    tidak    akan
menanbahkan apa pun dalan kerajaan-Nya sebagaimana hal itu tidak
mengurangi apa pun dari kerajaan-Nya, tentulch telch teljadi sesuatu dari

perkataan-perkataan itu. Akan tetapi Dia Maha Suci, Maha Bijaksana lagi
Maha Santun, maka Dia tidak memperdulikan setelah itu apa pun yang
dikatakan oleh orang-orang batil."

8°5 Atsar ini dilansir oleh Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatindari

Ibnu Abbas. Ad-D!(rr A/ A4a#tswr (4#86).
806 LTh. Ahkam AI Qur`an (3112S3).



FimanAllahSWT,\`jfji±j{±61j€;i;l},cjfi{±L'j"Da#J7.drfrky¢fr
bagi Tuhan yang Maha Pemurch mengambil (mempunyai) anak.'

Mengenai ayat ini dibahas empat masalch:

Perfq[m"FirmanAllahSWT,\`it'Lli±€{dljfj:j}},j€;{;L'j"Dan
tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai)
cr#cr4. '  Allah  SWT menafikan anak dari Diri-Nya,  karena anak pasti

memiliki jenis  dan kejadian  sebagaimana yang telah kami  paparkan
dalam  surch  AI  Baqarah.807  Yakni,  bahwa hal  ini  tidak  layak bagi-

Nya,    dan    Dia    tidak    disifati    dengan    itu    serta    tidak    boleh

menyandangkan itu kepada-Nya,  karena tidak  ada  anak  kecuali  dari
bapak yang mempunyai bapak dan asal, sedangkan Allah SWT adalah

Mcha Suci dari itu semua. Seorang penyair mengatakan8°8,

:j;; 'y3 ha iaj; ±;:; \;       ;;;i: :I::; :r ;I:i; y,i; g9;
" Di puncak cadas licin dari puncak pegunungan yang menjulang,

tanpa itu tidak munghin ada lembah dan tidak pula gurmng."

\i:: j=j}i jj:  ~¥f± Q2;ftl.`5 ej:==Jf i, ; J± c,i "rz.da* clda
seorang pun di langit dan di bumi, kecuali ahan datang kepada Tuhan
Yang Maha Pemurah selaha seorang hamba."  i))., aiddrch pen2[fi yang

bermakna  1;,  yakni:  tidak  ada  seorang  pun  di  langit  dan  di  bumi,

kecuali   pada  hari   kiamat  nanti   akan  datang  kepada-Nya  dengan
mengaku   selaku   seorang   hamba,   dengan   penuh   ketundukan   dan
merendahkan diri,  sebagaimana yang Allah katakan,  i±±`S   :ji  grj
€`Dan  semua  mereha  datang  menghadap-Nya  dengan  merendahkan

dJ.rz..." (Qs.  An-Naml  [27]:  87), yakni menghinakan dan merendahkan

807 L|hat penafsiran ayat 1 16 dari sural AI Baqarah.
808  Yaitu |bnu Ahmad.  Bait syair ini ia ungkapkan ketika menceritakan tentang

gunung.  Bait syair ini terdapat di  dalan 4s¢-Sfoz.AAch (4/1533) dan .4/-Lz.scr# (entri:`anaqdD.



diri,  yaitu  semua  makhluk  adalch  sebagai  hamba.  Lalu,  bagaimana
mungkin  ada  di  antara  mereka  yang  sebagai  anak  Allali   `4zza  wa
/a//a.  Maha  Tinggi  Allah  dengan  setinggi-tingginya  dari  apa  yang
dikatakan    oleh   orang-orang   zhalim   dan   para   penentang.    j+:

penulisannya dengan };a `,  asalnya adalch ra7"/i.#, lalu dibuang untuk
meringankan dan ditambahkan. 809

IKcd«a: Ayat ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh menjadi
budak orang tuanya, ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan,
bahwa   orang   tun  boleh  membelinya  lalu  menjadikannya  sebagai
budaknya  dan  si  anak  tidak  menjadi  merdeka  kecuali  bila  orang
tuanya (yang membelinya itu) memerdekakannya. Allah ra 'cz/cr telah

menjelaskan    tentang    penafian   terjadinya    hubungan    anck    dan
hubungan kepemilikan. Bila orang tua memiliki anaknya dengan suatu
kepemilikan,  maka  si  anak  menjadi  merdeka  karenanya,   dalilnya
adalah ayat ini, bahwa Allah rcz 'a/a menetapkan hubungan anak dan

perhanbaan   berada   di   dua   tepi   yang   berseberangan,   sehingga
menafikan salah satunya dan menetapkan yang lainnya. Jika keduanya
bisa  belpadu,   maka  ayat  ini  tidak  ada  gunanya  untuk  dijadikan
argumen. Dalam hadits shaAz.A disebutkan:

.a:I:5 4..,=i± \rji; :`.L„: .jf ®y! i`uli3 ij'3 tjj:;; dy

"Seorang `anak  belum  cuhap  ¢erbakti)  pada  orang  tuanya

kecuali  ia mendapatinya sebagai  budak,  lalu ia membelinya
/a/zj memendehaha#»);a."8 I 0 HR. Muslim.

Jika    bapak    tidak    dapat    memiliki    anak    (dengan    cara

perbudakan)  walaupun  derajatnya  lebih  tinggi  (yaitu  sebagai  orang

8°9 Lib. /'r4b A/ giv `aw karya An-Nuhas (3#9).
8'°   |R.   Muslin   pada   pembchasan   tentang   Memerdekckan   Budak,   bab:

Keutamaan Memerdekakan Bapak (2/1148).



tua), maka apalagi anck lebih tidak dapat lagi memiliki bapak karena
deraj atnya yang lebih rendah.

jKefl.gr:  Ishck bin Rahawaih berpendapat dalan menakwilkan

sabda Nabi SAW:

•..*3ij'fro8fi;
•CBarangsiapa  yang   memerdekakan  bagiannya   dalam   kepemilihan

5'eorcrjcg bwdcrfr . . ."8] i bahwa maksudnya adalah budak lcki-laki, bukan

budck  perempuan,   sehingga  tidaklah  sempuna  pemerdekaan  dari
kepemilikan  pada  budak  perempuan.  Ini  berbeda  dengan  pendapat
Jumhur   salaf  dan   generasi   setelah  mereka,   karena  mereka  tidak

membedakan   budak   laki-1aki   dengan   budak   perempuan   (dalan
masalch ini), karena lafazh  `clbd maksudnya adalah jenis, sebagaimana
firmanAllchra'¢Jcr:\i=:£3}ijj'.~Y€£LZJ<recij::=Jfj,i;i=cjL
C`Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali ahan datang

kepada  Tuhan  Yang  Maha  Pemurah  selaha  seorang  hamba."  hal
sudah  pasti  berlaku  untck  lcki-laki  dan  perempuan.  Nanun  Ishak
bexpatokan, bahwa ada yang meriwayatkan dengan redaksi  `abacJafe,

dalam bentuk mw `cr##crts.

ffcemprf:  AI  Bukhari  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

gi£3 Ou,; al' Li; p'3 isT i;i gi;®ir  :ill: '4j4: ^thi 'ij
tg;i'Jj:Cid;'+;J':3'#Gu:;a.jk€l£€jcOu,;4'ii;P'3

8''  HR.  AI Bukhari pada pembahasan tentang Memerdekckan Budak, bab:  Jika

Memerdekakan   Seorang  Budck  yang  Dimiliki  olch  Dua  Orang,   Muslim  pada
pembchasan  tentang  Memerdekakan  Budck  (2/1139),  Abu  Daud  dan  Ibnu  Majah
pada  pembahasan  tentang  Memerdekakan  Budak,  At-Timidzi  pada  pemt)chasan
tentang Hukun, An-Nasa`i pada pembaliasan tentang Jual Beli dan Ahmad di dalam
AI Musnad (\156).



:alJ# €u:; ii=£  €f3  t,¢:sG; ir ¢j> 33i`i J±j®i ]3i *'J

d, *; i'3 toul'; ij'3 ap ij' cii=ji .k'tyi Lil crul'j &' in€i
.ki fr

`Allah  Yang  Maha  Suci  lagi  Maha  Tinggi  berfirman:  Anck

Adam mendustahanha padahal ia tidak berhak melakuhan itu,
dan   mencelaha   padahal   ia   tidak   berhak   melakukan   itu.
Adapun pendrstaannya terhadap-Ku adalah ucaparmya : Allah
tidak      akan      mengembalikanku      sebagaimana     mernulai

penciptaanku.  Padahal  permulaan penciptaan  tidaklah  lebih
mudah     bagiku     daripada     pengulangannya.     Sedanghan
celaarmya  terhadap-Ku  adalah  ucapannya:   Allah  memiliki
anak.  Padahal  Aha  adalah  Maha  Esa,  Tempat  berganfung
segala  sesuatu  yang  tidak beranak  dan  tidak  diperanckkan,
dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Ku' ." Lri talch
dipaparkan   dalam   surah   AI   Baqarah   dan   yang   lainnya,

pengulangannya di tempat seperti ini memang sangat bagus.

Firr[[an  A;I+ah SWT,  .i:==i  :fi  .`Sesungguhnya  Allah  telah
me77e»/2/facz» /.win/crA  merekcz"  yakni telah mengetahui jumlah mereka.

\'i±-F'3=:i.danmenghitungmerehadenganhitunganyangteliti"in
sebagai  penegasan,  yakni:  maka tidak  seorang pun yang  luput  dari-
Nya.

Menurut  saya  (A]  Qurthubi):  Di  antara asma'  Allah  SWT
terdapat AI Muhshi (Yang Maha Menghitung), yaitu yang terdapat di

dalam As-Sunah dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi.8t2 Derivasi / '/ ini menunjukkan hal itu. Ustadz Abu Ishak

8]2 HR. At-Timidzi pada pembahasan tentang Doa (5/531 nomor 3507).



AI   Isfaraini   mengatakan,   "Di   antaranya  adalah   AI   Muhshi,   dan

dikhususkan bahwa Dia pengetahuannya tidak terbebani dengan yang
banyak,    seperti   terangnya   calaya,   hembusan   angin,    gugumya
dedaunan,  Allah  mengetahui  semua  itu  secara  detail  hingga  semua

gerakan dari  setiap  darn.  Bagaimana tidak tahu, karena Dialah yang
menciptakan,danAllahtelahberfirman,;};r{Li]jlr;;jgi£#f;if
`Apahah  Allah  yang  menciptakan  itu  tidak mengetahai  (yang  kamu

lahirkan   dan   rchasiakan);    dan   Dia   Maha   Halus   lagi   Maha
A4e#ge/crfewz..'   (Qs.   AI   Mulk   [67]:    14).   Dalam   tafsir   lbnu   Abbas

disebutkan,  bahwa  makna:   \`i£  ;±i::i    .(a:J=::i  ;Z   `Ses%7cggz4Anyo
Allah  telah  menentukan  jumlch  mereka   dan  menghitung  mereha

c7eJ7grrJ7  foztwngcr#  );crng  /e/I./i.. '   Maksudnya  bahwa  mereka  mengaku

sebagai hamba-Nya dan menyatakan-Nya sebagai Tuhan. "

FimanAllahswT,\3jj;=±3jtf3:3j,\;#3"Danfj.ap-fz.ap
mereha akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-
Sc7zdz.7.i.."  Yakni  sendirian,  tanpa  penolong  baginya  dan  tanpa  harta

yang  bersanianya  yang  berguna  baginya,  sebagaimana  yang  telah
dikatckanAllahro'¢/a:,+;ji>'fi(6{J'Y€|©6j['.Y'u'3C'±'.Y'¢'i2:
"praitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali

orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.."  (Qs.
Asy-Syu'ara`   [26]:   88-89),   mcka  tidak   ada  yang   dapat   berguna

baginya k?cuali  amal perbuatan yang diajukarmya.  Allah berfiman,

*:\:-#3 "Dan  tiap-tiap  mereha  akan  datang  kepada  ALllalt'

lafazhnya  fat//al#   (tunggal)   sedangkan  maknanya  crcz/tz2trfe#   (mereka

mendatarigi-Nya b anck]).

AI  Qusyairi  mengatakan,  ``Ini  mengisyaratkan  bahwa  kalian
tidak rela memperbudak anak-anck kalian sendiri, lalu bagaimana bisa

kalian merelakan untuk-Nya apa yang kalian sendiri tidak rela untuk
diri  kalian  sendiri."  Yang  seperti  ini  juga  telah  dibantahkan  pada



mereka,   yaitu   bahwa   mereka   tidak   rela   menetapkan   anak-anak

perempuan untuk mereka,  namun mereka malali mengatakan bahwa
para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Mcha Tinggi Allah
dari  itu   semua.   Mereka  juga  mengatckan;  bahwa  berhala-berhala
a5==£:2,an±=emcpju¥{AL¥+,#.j£:#>:=FF±=
i+SJ±=::i    +jL "Maha  sofian-sajian  yang  Jiperuntukkan  bagi
berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan sajian-sajian

yang   diperuntuhan  bagi   Allah,   maka   sajian  itu   sampdi   kepada
bewhcr/cr-ber¢cr/cr merefacr. ." (Qs. AI An' aam [6] :  136)

Firman Allah:

©fj#jttiJ=;=;rfei£]{!jefj.Li:\:djti!
"Sesungguhnya oTang-orang yang beTiman dan beramal

shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan
dalam Qlati) mereka rasa kasih sayang."

(Qs. Maryam [19]: 96)

Firman Allah SWT,  .Li:\:  <gjf  i! "Sesw#ggr¢#);a orcr#g-
of:>a#g?fffdbaenribme::;:|=:,:he:cEaapkA'#ah##f;\a#±n

menanamhan dalam f aati) mereka rasa hasih sayang' yalmi kecjratann
di dalani hati para hamba-Nya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi  dari hadits  Sa'd dan Abu Hurairah:  Bahwa Nabi  SAW
bersabda,

J13, t*€j Lgst tiii ®Jj €2; :1.7+ csl` `fty &1 ¢lTli 1;i
._,,,,



ar`i;  tLF;3i pi g!  i;ijoi  3' I+€ .+€  I:\ilji  g9; tf 3¢

153,, ,fty i, ri;i •\?; #jf a j# :i,=€ @'j
•L€it'  t=:i  t±?;  :JJ-J=

•LfJfyi j ;ey,
a

"Apabila    Allah    mencintal    seorang    hamba    maha    Allah

menyeruhan  kepada  Jibril,   `Sesungguhnya  Aku  mencintal   si

Fulan,  maha  cintallah  dia.'  Lalu  Jibril  menyerukan  di  langit,
kemudian   turunlah   kecintaan   itu   kepada   pendnduk   buni.
Itulah firman Allah Ta'ala:  kelak Allah Yang  Maha  Pemurah

clan  menanamkan  dalam  faati)  mereka  rasa  hasih  sayang.
Dan  apabila  AIlah  membenci   seorang  hamba,   maha  Allah
menyerukan  kepada  Jibrtl,   `Sesungguh:nya  ALku  membenci  si

Fulan. ' lalu Jibril mertyerukan di langit, lalu turunlah kebencian

prdc777)Acz c7z. bz"z.. "8L3 At-Timidzi mengatakan, "Ini hadits hasan
shahih." Diriwayatkan juga oleh AI Bukhari dan Muslim dengan
maknanya, serta Malik di dalan 4/ A4in4/czl7zf7zcz `.

Disebutkan  di  dalam IV{zi4/crdz.r 14/  Usfoc//:  Abu Malik AI  Janbi

menceritakan  kepada  kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak,  dari
lbnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,

jjfe  g9;  gioij  'aiir.i3 E=fi
.irfl®i a££in®i3 cndfai

•Sesungguhnya   Allah   memberikan   kepada   orang   beriman

8'3  HR.  At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir,  (5/317,  318 nomor 3161).

Diriwayatkan juga  serupa  itu  oleh  Ahmad  dan  AI  Bukhari.  Ini  dicantumkan  oleh
Ibnu Katsir di dalam Tafsimya (3/139).



kelembutan,  keluwesan dan kecintaan di  dalam  dada orang-
orang   shalih   dan   para   malaikat   yang  mendekatkan   diri

(,:„:pafjrtwAo#nyo#mu#i,:u#:aci=:ay=j:
`Sesungguhnya   orang-orang   yang   beriman   dan   beramal

shalih,  kelak Allah Yang  Maha Pemurah  ahan  menanamhan
dalan faati) mereha rasa hasth sayang ."8"

Ada  perbedaan  pendapat  mengenai  berkenaan  dengan  siapa
ayat ini diturunkan. Suatu pendapat menyatckan, bahwa ini diturunkan
berkenaan dengan Ali RA.

AI  Barra`  bin  Azib  menuturkan,  "Rasulullah  SAW  berkata

kepada Ali bin Abu Thalib,

+# g! J, :l:i,3 `,fry -4,i? J, :l;i, qu' :Str ,i: I;
I:sl irfl.,

`Wahai Ali, ucapankanlah: Ya Allch, jadikanlah bagiku suatu janji di

sisi-Mu,  dan jadikanlch  bagiha  keciutaan  dalam  hati  orang-orang

);¢ng  )JcrJ7g   berl.mcr#.'   Lalu   turunlch   ayat   ini."8]5   Demikian   yang
dikemukakan oleh Ats-Tsa' labi.

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Ini  diturunkan  berkenaan  dengan
Abdurrahman  bin  Auf.8]6  Allah  ra'a/cr  telali  menjadikan  baginya

8'4 Disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam .4cJ-Dc" j4/ "cr#ts#r (4/287).
8]5 Atsar ini dilansir oleh Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailami dari hadits AI Barra` .

LTh. Ad-Durr AI Mantsur (41287).
8'6 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalaln Jamj" A/ Bayan (16/101), dan

Ibnu  Katsir  mengomentarinya  sebagai  berikut,  "...  maka  itu  adalch  salah,  karena
surah  ini  keseluruhannya  adalah  Makiych,  tidck  ada  sedikit  pun  darinya  yang
diturunkan  setelch  hijrah.  Lagi  pula  sanadnya  tidck  shahih."  Ini  pandangan  yang
benar, karena atsar yang disebutkan oleh Ath-Thabari menegaskan, bahwa ayat ini
diturunkan  setelah  hijrahnya  AbdulTahman  bin  Auf RA,  padalial  tidak  demikian,
karena surah ini semuanya Makiych.



kecintaan di dalam hati para hamba. Tidak ada seorang mukmin pun

yang  berjumpa  dengannya  kecuali  menghormatinya,  dan tidak  pula
orang musyrik dan orang munafik kecuali memulickannya. "

Harm     bin     Hayyan     mengatakan,     "Tidaklah     seseorang

memalingkan hatinya kepada Allah rcz 'a/a kecuali Allah rcz 'cz/cz akan

memalingkan  hati  para  ahli  keimanan  kepadanya,  sehingga  Allah
menganugerchinya dengan kecintaan dan kasih sayang mereka. "

Ada juga  yang  mengatakan,  "Allah  ra 'o/cr  menjadikan  bagi

mereka kecintaan di  dalam hati  orang-orang yang beriman  dan para
malaikat kelak di hari kianat."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   Jika  seseorang  dicintai  di

dunia, maka di alchirat juga demikian, karena Allah rcr 'cz/cl tidak akan

mencintai kecuali orang yang beriman lagi bertakwa, dan tidak ridha
kecuali  terhadap  yang  ikhlas  lagi  bertakwa.  Semoga  Allah  rc¥'a/a

menjadikan kita termasuk mereka dengan  anugerah  dan  kemuliaan-
Nya.    Muslim    meriwayatkan    dari    Abu    Hurairch,    ia    berkata,
"Rasulullah SAW bersabda,

d?; :'Jd; afro,
S,,,

J! :JJS

1-,i  G;  ,fty
tf 3,=; `r: `J-J= aat

at  -I,;-  .:Jial;fj  L€it
I.pJfyi



`Sesungguhnya   apabila   Allah   Ta'ala   mencintai    seorang

hamba,      Dia     memanggil     Jibril     AS     lalu     berfirman,
`Sesungguhaya  Aha menciutal  si  Fulan,  maka  cintailah dia. '

Maha Jibril pun mencintainya, lalu menyeruhan kepada para

penghuni  langit  dengan  mengatakan,   `Sesungguhnya  Allah
mencintai si Fulan, maha cintailah dia. ' Maka ia pun dicintai

oleh  para  penghani  langit.'  ridia]} bersatoda...  Setelah  itu,
kecintaan tersebut diteruskan kepada para penghwi buni-
Dan  Apabila  Allah  membenci  seorang  hamba,  maka  Allah

memanggil   Jibril   AS   lalu   berfrman,   `Sesungguhnya   Aku
membenci  si  Fulan,  maha  bencilah  dia.'   Maha  Jibril  pun

membencinya,  kemudian  menyeruhan  kepada  para  penghuni
langit,    `Sesungguhnya   Allah   membenci   si    Fulan,   maha

bencilah   dia.'   -bdiou   rriengaidsan~   maka   Jibril   pun
membencinya   dan   mereha   pun   membencinya.    Kemudian
kebencian itu diterushan kepada para penghwi buni' ."

Firman Allah:

6jc,ch>j+±jdi-t*;i;:],a3iS>i3Li¥.c3¢
© ,,fuS

"Maha sesungguhnya telah Kami mudahkan AI Qur`an itu

denganbahasamu,agarkamudapatmemberikabarg_embir.a
denganAIQur`unitukepadaorang-orangyangbert:kwa,dan
agarko[mumemberiperingatandengannyakepadakaumyang

"c"b¢#gfro#g.." (Qs. Maryam [19] : 97)



Firman      Allah   SWT,    C±L;lq>     *|;£S.     1£¢   "McrA¢
sesungguhnya    telah    Kami    mudahkan    AI    Qur`an    itu    dengan

bcrfeascrmzt"  yaitu  AI  Qur`an.  Yakni:  Kami  menerangkannya  dengan

lisanmu yang berbahasa Arab dan menjadikannya mudah bagi  yang
menghayati dan memikirkannya.

Suatu  pendapat  menyebutkan:  Yaitu  Kami  menurunkamya
k\%afdS=,:;di?.5an£-sta*dr#,:¢gm":dgm:i;Tp¥1#:erTe;ebkoa;

gembira  dengan AI  Qur`an itu kepada orang-orang yang bertakwa,
dan  agar  kamu memberi  peringatan dengannya  kepada  koum yang
me7"bc777gha#g."  ,4/-£2tcJd  adalah  bentuk  jamck  dari  ¢/  cr/crcJd,  yaitu

yang  sangat  keras  menentang.8]7  Contohnya  dengan  pengertian  ini
darifimanAllahra'aJa:+,\Z±jl'J')`i"pe#a#fang);clngpa/I.7!gferclf.."

(Qs. AI Baqarah [2] : 204. Seorang penyair mengatakan,

`¢ul' J'J= 97; clji ;rifi                 9:r€l+ fjl;jJ, \;Jf 'l=;i

" Semalaman aha bermunofat karena keduhaan yang menimpaku

seolah-olah aku tengch berseteru dengan orang-orang yang sangat
keras menentang."

Abu Ubaidah mengatakan, "4J ,4/add adalah yang tidck mau
menerimakebenarandanmenyatakankebati|an."8)8

AI  Hasan  mengatakan,  "4/-£wcJd adalah  yang  buta  terhadap

kebenaran.»819

Ar-Rabi'    mengatakan,    "Telinga    hatinya    tuli."    Mujahid

8" I:in. Ash-Shihhah dan Al-Lisan (ouhi.. IadadaD.
818 Lih. A4a/.ciz j4/ 9%r `an (2/13).
8L9  Atsar  dari  AI  Hasan  ini  diriwayathan  oleh  Sa'id  bin  Manshur,  Abd  bin

Hunaid,  Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.  Silakan lihat .4d-Dwrr A/ Mcr#fsc/r
(4/288) dan lihat pula Tafsir AI Hasan AI Bashri (2/114).



mengatakan, "Lalim.»820

Adh-Dhahhakmengatakan,"Parapendebatdalankebatilan."82]

Ibnu Abbas mengatakan, "Sangat keras dalam menentang."

Ada   juga   yang   mengatakan,    ``Yang   chalim   lagi   tidck
konsisten."      Semuanya      mengandung      makna      yang      sama.
Dikhususkannya  untuk  memberi  peringatan  kepada  yang  demikian,
karena orang yang tidak membangkang akan mudah ditundukkan.

Firman Allah:

©F2dr'gfji£`iJ,irf+,u±j£#d±r;1::\:ffiirifj
"Dan beTapa banyak teLah Kand binasakan umat-umat sebelum

nereka. Adakah kanu melihat seoTang pun dari mereha atau kamu
dengar suora mereka yang samar-sounari ."

(Qs. Maryam (19]: 98)

Firman Allah SWT,  i;3 di  A13 \ffiii S  ``Zha» berapr
banyak  telah  Kami  binasakan  umat-umat  sebelun  merekd"  yckri
umat-umat  dan   golongan-golongan  manusia.   Ini   untuk  menakuti
orang-orangMekkah.F?i;j€;:3ji;::i;;rf:i,;;j£"4dahaA
kamu  melthat  seorang  pun  dart  mereka  atou  kanu  dengar  suara
mereAa  yang  samczr-samar?"  kata  ini  pada  posisi  »asAab,  yakni:
adakah kanu melihat dan mendapati seseorang dari mereka.   €3ff  ji
\.§S,   F21 ..atau  kamu  dengar  suara  mereha yang  samar-s-amdi"

82° Atsar dari Mujahid ihi disebutkan oleh AI Mawardi, (2/538).
82] Disebutkan oleh AI Mawardi pada referensi di atas, dari Qatadch.



yakni sfecrcjfc}# (suara). 822

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas   dan   yang   lainnya:   Yakni
mereka telah mati dan memperoleh anal-anal mereka. Pendapat lain
menyatakan: bisikan.823 Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Ada  juga   yang   mengatakan,   "Ar-Rikz   adalah   suara   atau

gerakan yang tidak dapat dipchami."824 Demikian yang dikatakan oleh
AI  Yazidi  dan  Abu Ubaidah,  yaitu  seperti  rumus  tulisan.  Lalu  Abu

Ubaidah menyenandungkan bait Syair Lubaid:

\{=\=:^J :r+fyi3 iTi; ,%± :;              \{±l:; Lr^;;fyi ;rj 'l=:-^i;J€3
¢,,,,

C`Aha mengintai suara samar yang jinak mendehat

dari kej awhan, jincknya itu adalah kelemahamya.''$25

Ada  juga   yang   mengatakan,   "Yaitu   suara   samar."   Dari

pengertian  ini   muncul  ungkapan:   rchczza  crr-rcrmA   I.cJzcrcz  gfoc7)p;czbc7
ffear/crfaw ¢ cz/ crrc% (ia menancapkan tombak apabila ia menusukkan

ujungnya ke tanah). Tharfin mengatakan,

;`Ld ,a:;d,;i';jf +J,        €;Jj,yJrj, a;1 dst,3
C` Kedranya benar telah mengintai dengan mendengarhan gemercik air

ke''.

uutukmendengarkansuarasanaratousuarakeras."$26

822  Atsar  ini  di|ansir  oleh  Ath-Thabari  (16/102),  AI  Mawardi  (2/538)  dan  As-

Suxp2Pjb(,4d1228).

824 Disebutkan oleh AI Mawardi pada referensi di atas.
825 Bait syair ini temasuk yang Mu'allaqahnya Lubaid, dan ini terdapat di dalan

Sy' crr4 4/  Utyr, hal. 42. Ini dijadikan bulch penguat oleh Abu Ubaidah di dalan Ma/.czz
4/ 02ir `cr7! (2/14), Ath-Thabari dalan Tafsimya (16/102), Ibnu Katsir (5/265) dan Ibnu
Ath!¥6ahB(a]£t]/s6y]a)iinitemasukmu?aiiaqahnyaTharfch.Iamenceritakantentangkedua



Dzu Rummah ketika menceritakan sapi yang mendengar suara

pemburu dan anjing-anjingnya, ia mengatakan,
`.+a.iJ ;;i:., i I; :f,:,:aj, ii;:,,             :,,'J, ;j:: ,;r, Ljr}` ,;;

C`Bila pendengaran peka telah mendengar suara pelan

walaupun hanya berupa suara sama, maha pada pendengarannya
tidak ada drsta.»gL]

Yakni,   pada  pendengarannya  tidak   ada  kedustaan,   artinya
bahwa  pendengarannya  adalah  benar.  An-Nadis  adalah  yang  peka,
dikatakan   #crdz.scr   dan   7®crcJcrscr,   sebagaimana   feczc7z!.rcr   dan   focrdzcrrcr,

};crgi.zfocr  dan y¢gcrcJzcr. 47c-Ivab `ch  adalch suara sanar,  demikian juga
crr-rz.fa, adapun czr-rz.faczcrz adalah harta texpendan.

telinga  untanya  saat  mendengar  sanar-sanar.   Silckan  merujuk  fyerA  A/% 'a//c]gcrf
kang7mEus£-#T:(q]±:)dahDmAr.Rummchyangterkenal.Baitsyairiniterdapat

di dalan /amAarch tdy;'ar f4/  `Arab, hal.183  dan ,4/-£ifan.  Ini dijadikan syahid oleh
As-Suyuthi  di  dalam  Ad-D!¢"  (4#88)  dan  Asy-Syaukani  di  dalan  Fof*  j4/  gcrdi.r
(4/500).



SURAH
THAIHJIA



Menurut mayoritas ulama, bahwa surah Thaahan SAW adalah
Makiyah,  surah  ini  diturunkan  sebelum  keislanan  Umar  RA.  Ad-
Daraquthhi meriwayatkan dalam Sct#czjmya, dari Anas bin Malik RA, ia

menuturkan,   "Umar   keluar   dengan   menyandang   pedang,   lalu   ia
diberitahu,      `Sesungguhnya     saudara     sepupumu      dan      saudara

perempuarmu telah murtad.'  [maksudnya pindah agama]  Maka Umar
pun mendatangi keduanya, saat itu pada mereka terdapat seorang laki-
laki dari golongan Muhajir yang biasa dipanggil Khabbab, dan saat itu

mereka tengah membaca Thaahaa, mcka Umar pun berkata,  `Berikan
kepadaku kitab  yang  ada pada kalian untuk kubaca.'  Umar memang
bisa   membaca   kitab-kitab,   mcka   saudara   perempuamya   berkata,
` Sesungguhnya engkau najis, dan tidak boleh ada yang menyentuhnya

kecuali orang-orang yang suci.'  Pergilah mandi  atau berwudhu. Maka
Umar RA pun berdiri  lalu berwudhu,  kemudian menganbil kitab itu
kemudian membaca Thaahaa."828

RIwayat ini dikemukckan juga oleh Ibnu Ishak secara panjang
lebar:  "Bahwa  Umar  keluar  dengan  menghunus  pedangnya  karena
hendak menemui Rasulullah SAW dan membunuhnya, lalu ia berjumpa
dengan  Nu'aim  bin  Abdullah,  maka  ia  pun  bertanya,  `Mau  kemana
wahai Umar?' Umar menjawab, `Aku akan menemui Muhammad yang

828  Diriwayatkan o|eh Ad-Daraquthni di dalam S##crmya, ( 1 /123).



murtad  itu,  yang  telah  memecah  belah  urusan  orang-orang  Quraisy,
menganggap bodoh angan-angannya, mencela agamanya dan menghina
tuhan-tuhannya, aku clan membunuhnya.' Nu'aim berkata lagi, `Demi
Allah,  engkau telah texpedaya oleh dirimu wahai  Umar.  Apakah kau
kira bahwa Bani Abdu Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka
bumi  setelah  kau  membunuh Muhammad?  Apa tidak  sebaiknya kau
kembali kepada keluargarnu lalu kau luruskan perkara mereka?' Umar
menjawab,    `Keluargaku   yang   mana?'   Nu'aim   berkata,    `Saudara

sepupumu,    anak    pamanmu    itu,    Sa'id    bin    Zaid,    dan    saudara

perempuanmu, Fathimah binti Khaththab. Sungguh, demi Allah mereka
berdua telali memeluk  Islam dan menjadi pengikut Muhammad pada
agamanya, itulah yang harus kau urusi.'

Maka  Umar  pun  kembali  menuju  saudara  perempuan  dan
saudara  sepupunya.   Sesampainya  di  sana,  bersama  mereka  berdua
Umar mendapati Khabbab bin AI Arat yang membawa lembaran yang
mencantumkan  Thaahaa  yang  tengah  dibacakan  kepada  keduanya.
Ketika mereka mendengar kedatangan  Umar, Khabbab bersembunuyi
di  gudang  mereka  atau  bagian  rumch  lainnya,  sementara  Fathimah
menganbil lembaran itu lalu menyembunyikannya di bawah pahanya.
Sementara Umar telah mendengar bacaan Khabbab ketika mendekati
rumah itu, mcka tatkala ia masuk langsung berkata, ` Suara apa itv yang
tadi  aku  dengar?'  Keduanya  menjawab,  `Kau tidak  mendengar  apa-

apa. ' Umar berkata lagi, `Tentu, demi Allah, aku telah diberitahu bahwa
kalian berdua telch mengikuti agama Muhammad. '  Lalu ia menampar
saudara  sepupunya,   Sa'id  bin  Zald,   maka  saudara  perempuannya,
Fathimah  binti  AI   Khaththab  berdiri  untuk  melindungi   suaminya,
sehingga  Umar  memukulnya  dan  melukai  wajahnya.  Karena  Umar
melakukan itu, maka saudara perempuannya dan saudara sepupunya itu
berkata, `Memang benar kami telah memeluk Islam dan kami beriman



kapada Allah dan Rasul-Nya, karena itu, silckan kau lakukan apa yang
menurutmu perlu kau lckukan. '

Ketika  Umar  melihat  darah  pada  saudara  perempuannya,  ia
menyesal atas apa yang telah dilakukannya, lalu ia mengatakan kepada
saudara perempuarmya, `Berikan lembaran yang tadi aku dengar kalian
membacakannya.    Aku    ingin    melihat    apa   yang    diajarkan    oleh
Muhammad.' Umar memang bisa membaca. Tatkala Umar mengatakan
itu,  maka  saudara  perempuannya  berkata,  `Karni  khawatir  kau  akan
merusaknya.' Umar berkata, `Jangan takut. '

Lalu Umar bersumpah dengan tuhan-tuhannya bahwa ia akan
mengembalikannya bila telah membacanya.  Setelah Umar menyatakan
demikian, saudara perempuannya berharap Umar akan memeluk Islan,
maka  ia   berkata  kepada  Umar,   `Wahai   saudaraku,   sesungguhnya
engkau ini najis karena kesyirikanmu, dan sesungguhnya ini tidak boleh
disentuh kecuali oleh orang yang suci. '

Maka   Umar   pun   berdiri   lalu   mandi,   kemudian   saudara

perempuannya  memberikan  lembaran  itu  yang  di  dalamnya terdapat
Thaahaa.  Ketika  Umar  membaca  pelmulaannya,  ia  berkata,  `Betapa
indah  dan  mulianya perkataan  ini!'  Saat Khabbab  mendengar  itu,  ia
keluar    kepadanya    lalu    berkata,    `Wahai    Umar,    Demi    Allah,
sesungguhnya  aku  berharap  bahwa  Allah  telali  mengkhususkanmu
dengan doa Nabi-Nya. Karena sesungguhnya aku telah mendengamya
kemarin beliau berdoa:

.,+dro,#:i;3f,tif#:*oid;€L;iin}i,ul.iqui
`Ya  Allah,  hokohkanlch  Islam  dengan  Abu  AI   Hakam  bin

Hisyam atou Umar bin Khaththab.'

Saat itu Umar berkata kepada Khabbab, `Kalau begitu, bawalah



aku    kepada    Muhammad    wchai    Khabbab    sehingga    cku    bisa
menemuinya dan memeluk Islam'." .. Ialu dikemukakan haditsnya.829

Masa]ah:  Ad-Darimi  Abu  Muhammad  di  dalam  A4zAS»achya

mengemukckan   riwayat   dari   Abu   Hurairch   RA,   ia   mengatakan,
"Rasulullah SAW bersabda,

-,;=fJ, ;#;; .Jf Jf a 3  J ij J',L€J ,i,i,;: 2„ `J!

L3Tj£  :®i=i'j  '.Tjiji  i<jfino,  :==f:~  \=i;  tf\;  Orio€L; :;,;fyi3

aiJ®fu dTj3 cli£ :}=J€ Jl:,i€U I;1j3 t\{;k '1i

.'Ji
•Sesungguhnya   Allah  Yang   Maha   Suet   lagi   Maha  Tinggi

membicarakan Thadhaa dan Yaasiin dua ribu tahun sebelum
menciptakan langit dan buni. Tatkala malaikat mendengar AI

Q|IT`an, mereka berkata, . Beruntunglah unat yang ditunnhan
ini kepadanya, berunlunglah negeri yang mengemban inl,  dan
beruntunglahlisan-lisanyangmembicarakanini'."830

Ibnu Faurik mengatakan, "Makna sabda beliau:

• . ti. 3 I ij jGjgJ ,jill: a, `o!
•Sesungguhnya   Allah  Yang   Maha   Suci   lagi   Maha  Tinggj

membicarakan Thaahaa dan Yaasiin ..'

yakni menampakkan, memperdengarkan dan memahamkan perkataan-
Nya kepada para hamba-Nya dari kalangan malaikat yang dikehendaki-

ce9  Hedits  ini  dicant`mkan  oleh  whu  Hisyam  dalam  f4SLsi.rch  AtrJvabowfywh

(]#83f)H¥itpn:i]Sdhifbutkan  oieh  |bnu  Katsm  di  dalam  Tafsinya  (5#66),  dan  ia

mengatckan, "Hadits gharib, ada kemungkaran di dalamnya."



Nya pada saat itu.  Orangrorang Arab biasa mengatakan:  gczro`fzf clf)/-

s)/cr!. ` apabila ia menceritakan sesuatu. Anda mengatakan:  macr gczrcr `a/

haadeihi an-naaqah f i rah_mihaa sallan qatthan (rchi:in `]ri:to hi sama
sekali  tidck  mengandung janin),  yakni  tidak tampck  adanya  anck di
dalarmya."

Berdasarkan pengertian ini, maka perkataan tadi menjadi indah.

Qara`tuha  asmaa'aha wa  aifhaamaha  bi  `ibaaraat  yckhluquhaa wa
fo.fcrcrbch   )/e4feczc}dz.tsw%crc]   (aku   menceritakan   pada   pendengaran   dan

pemahamannya  dengan  ungkapan-ungkapan  yang  sesuai  dan  tulisan
yang dituturkan),  itulah makna perkataan kani:  gczrar `#cra ha/crma//czcrfo

arami menceritakan perkataan Allah) dan makna fiman-Nya:   ( iy'.f%
a,I.fi) 'de, ':;i CCKarena itu bacalah apa yang mudah f oagirm_).,dart Al
0%r'cr#." (Qs. AI Muzzandl  [73]: 20) dan  'd,  J£S'  [  i)'.3`6 "Mafa
bacalah  apa  yang  mudah  foagimu)  darinya  (:AI  Qur'anJ'   (Qs.   AI
Muzzammil [73] : 20).

Di  antara  para  sahabat  kani  ada  yang  mengatakan,  bahwa
makna  sabda  beliau:  "qcrrcr`cr"  adalah  membicarckannya.  Ini  adalah

bentuk  ungkapan  kiasan  seperti  halnya  ungkapan:  czwgfej  feczcrc7zcr  cr/

gcr«/   czza"/aczgcr#   artinya   aku   mengrji   perkataan   ini.   Contoh   dari

pengertian ini adalah fiman-Nya:   \£.> t2jL.{j E+.i  ;a, '&i \{S`'3`E
SSilS.   .\S^=  ``Karena  itu  Allah  merasndkan  kepada  mereha

pahaian kelaparan dan ketalutan, disebabkan apa yang selalu mereha
perbwaf." (Qs. An-Na±l [16]:  112), yakni Allah menguji mereka dengan
itu.

Jadi  hal  itu  disebut  cZzcrz{g  (rasa),  padahal  ketakutan  itu  tidak

dapat dirasckan secara hakiki, karena pada hakikatnya rasa itu dengan
mulut, bukan dengan anggota tubuh lainnya. Ibnu Faurik mengatakan,
"Pendapat kami yang pertana lebih sfrczAz.A dalan menafsirkan hadits

ini,  karena kalam Allah  rcI 'cr/cr  adalah azali  lagi  qadiim,  mendahului



segala   yang   teljadi.    Adapun   ungkapan:    `memperdengarkan   dan
memahamkan  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya  dari  antara  para
makhluk-Nya,'  karena inti wujud perkataan-Nya terkait dengan waktu
dan nasa.

Firman AI]ah:

©t#tl~;LGfyf!© 6,:I.t#Cj,1f`©4J,
€±1tfj'tj;#jt©j±'f*#S';3<tl't5£5i;*giv:

©d3ijjL'j\=;={;GjQ±;`tl.tj,cj*j±£J{L3,e,'al'©

L~ty'ffil©jiijjj{'F€.'4€]€§,Jfi`}j€J}j
©#fi-rfty't

"Thaahaa Kami tidak menurunko[n AI Qur`an ini kepadamu

agaT kamu menjadi susah; tetapi sebagai peringatan bagi orang

yang lakut (kepada Allah), yuitu diturunkan dari AIlah yang
menciptakan bumi dan langit yang tinggi. a{aitu) Tuhan YOLng
Maha Pemurah. Yang bersemayam di alas `Arsy Kepunyaan-
Nya-lah semua yang ado di langit, semua yang di bumi, semua

yang di antara keduanya dan semua yang di bowah tanah. Dan
jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia
mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi Dialah Allah,
tidak ada Tuhan lyang berhak disembah) melainkan Dia. Dia

mempunyal al asmaa`ul husna (namarnana yang baik)."
(Qs. Thaahaa [20]: 1-8)



Firman   Allah   SWT,    J.   Para   ulana   berbeda   pendapat
mengenai mdranya. Ash-Shiddiq RA berkata, "Ini termasuk di antara
rahasia-rchasia." Demikian yang disebutkan oleh AI Ghaznawi.

Ibnu  Abbas  mengatakap  "Malmanya  adalah:  wahai  orang."83]

Demikian yang disebutkan oleh AI Baihaqi. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ini adalah ungkapan yang dikenal di kalangan Bani `Ukl.

AdajugayangmengatakanpadaBani`Ak.832

AI   Kalbi  mengatakan,   "Di  kalangan  Bani   `Ak,  bila  Anda

berkata  kepada  seseorang,  `Wahai  Fulan'  ¢ai  bung),  ia  tidak  akan
menychut sanpai chda mengatakan, `Thaahaa'."833 Berkenaan dengan
ini Ath-Thabari bersenandung:

it;,; ,JJ£; 0oi fl£ ,l±=;        .lriq, * ,Jqo, j ,i£J, i,>S
CCAku memanggil dengan panggilan Thachaa dalam peperangan,

namun ia tidak menyahut

maka aku thowatir ia ahan mertyadi towanan."834

Diriwayatkan juga dengan kata:  "#zcra};I./cr.  Abdullch bin Amr

mengatakan,    "(Maknanya)    berdasarkan    logat    Bani    `Ak:    wahai
kekasihku." Demikian yang disebutkan oleh AI Ghaznawi.

Quthrub mengatakan, "Menurut suatu logat (maknanya) adalah
kemari|ah."835 Ia pun bersenandung untuk Yazid bin AI Muhalhil,

83` Atsar dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (16/102), Ibnu Katsir

(5ra8€?)i:n#frapd{:#gg:?euhHAa¥.E|€#an?4aidalanTafsimya(16/1o3),ia

men8§3a#:a:#anaknoTexa#:mH:#anw#ai:i=8£'/ Body ¢#24) dan As-Suyuthi di

dalan Ad-Zkyr (4#89).
834  yaitu Mutanmim bin Nuwairali.  Bait  syair  ini  dijadikan bukti  penguat oleh

Ath-Thabari(16/102),IbnuAthiyah(11/62)danAbuHayyan(6#24).
835 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalan Tafsimya (3/8).

±iL



i.;,ino, f;=jo, g! a, ail: dy               ;i;;I:i ::, 'i±, £i\:1ji €I;
C`Sesunggwhnya kedunguan adalah orang dart halangan kalian

SemogaAllahtidakmemberkahikaunyangsukamela|onat."$36

Demikian juga yang dikatakan oleh AI Hasan, "Makna Thaahaa
adalah:  hai  fulan."837  Begitu  pula  yang  dikatckan  oleh  Ikrimah,  ia

mengatakan,  "Menurut bahasa  Suryaniyah juga  maknanya begitu."838

Demikian   yang   disebutkan   oleh   AI   Mahdawi.   AI   Mawardi  juga

menceritakan seperti itu dari Ibnu Abbas dan Mujahid.

Ath-Thabari  menceritakan,  bchwa  menurut  logat  Nabathiyah
artinya: wahai fulan.839 Demikian pendapat As-Suddi,  Sa'id bin Jubair

dan juga Ibnu Abbas. Ia bersenandung,

i¥ino, i,i;i &i +-is' dy               +±j;S^;i dy ai, iai21ji ¢J;
C` Sesungguhnya kedunguan adalah orang dart kalangan halian

semoga Allah tidak menyucikan arwah orang-orang yang melaknat."

Ikrimah juga mengatakan, "Itu seperti ucapanmu:  `wahai fulan,'
berdasarkan bahasa Habasyah."840 Demikian yang disebutkan oleh Ats-

Tsa'1abi.

836 Bait syair ini dijadikan bulcti penguat oleh Ath-Thbari (16/103), A] Mawardi

(3/78)3>7¥::arA:hiy#](±#6£)£apd£:ua;aathyyananoi:h#24dLThabariu6/103)danmnuKatsir

(6/28€9)Atsarinidiriwayatkano|ehAth-Thabari(16/103)darilbnuAbbas,Mujahid,

Qatadah dan Sa'id bin Jubair.  Disebutkan juga oleh AI Mawardi (3/7) dari Mujahid
dan Ibnu Abbas.

839 Dikemukckan oleh Ath-Thabari di  dalam J¢mz.' ,4/ Baya#  (16/103)  dari Adh-

Dhahhak dan Ikrimali, Ibnu Katsir (5/266) dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair serta
Ats-Tsaul.

840  Diceritakan  dari  Ikrimah  oleh  As-Suyuthi  di  dalam  ,4d-D#rr  (4/289)  dan

dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim.



Yang  benar,  walaupun  memang  terdapat  dalan  bahasa  lain,
namun ini adalah bahasa Arab sebagaimana yang telah kalni paparkan,
dan  itu  adalah  bahasa  Yanan pada Bani  `Ak yang  berarti  kemarilah

(datanglah), dan juga menurut logat Bani `Ukl.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini salah satu mama di antara
nama-nama  Allah  rc7 'cr/cr,  dan  merupakan  suatu  sumpah  yang  Allah

bersumpah dengannya.84] Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah nama Nabi SAW,
Allah   rcz'cr/cr   menamainya   dengan   mama   itu   sebagaimana   Allah

menamainya dengan Muhammad. Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa
beliau bersabda,

•'Li :# t±:i fry J,
"ALku mempunyal sepuluh nama di sisi Tuhanku."842

Lalu beliau menyebutkan yang di antaranya adalah Thaahaa dan
Yaasiin. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah nana surah dan
sebagai   pembukaannya.843   Pendapat   lain   menyebutkan,   bahwa   ini
merupakan   singkatan   dari   perkataan   Allah   rcz'cr/cz   yang   ilmunya
dikhususkan bagi Rasu|.Nya. 844

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini merupakan huruf-huruf

penggalan,   yang  mana   setiap   bumf  darinya  menunjukkan  makna
tertentu.845   Dan  mengenai  hal   ini   ada  perbedaan  pendapat.   Suatu

pendapat  menyatakan,  bahwa  ffecr` adalah pohon tuba,  sedangkan  fo¢`

84]  Disebutkan  oleh  Ath-Thabari  (16/103)  dan  As-Suyuthi   di  dalam  j4c7-D#rr

(4#£?)bisebutkan  oleh  As-Suyuthi  secara  lengkap  di  dalam  Ad-Dw„ " Mcr#tswr

(4/28§?)pgdadp£:=pde:#afe££a:?c:n#:d:refinAiMawardididalanTafsimya(3/7).
un lbid.
84S  Ibid.



adalch  neraka  Hawiyah.   Orang-orang   Arab  biasa  mengungkapkan
sesuatu dengan sebagiannya, jadi seolah-olah Allah bersumpali dengan

surga dan neraka.

Sa'id bin Jubair mengatakan,  "77!cr`  adalah permulaan  quruf)

mama-Nya,   yaitu   ffoclchz.r   (suci)   dan   /focr}ryz.a   @aik),   sedangkan   focr`

adalah permulaan ®uruf) mama-Nya, yaitu frcrczc7z.I. toemberi petunjuk)."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ffocz ` adalah ycrcr ffoczc7mz. ' czs)/-

s);a/tzcl 'crfe  /z7  2tmmcrfo  (wahai  yang  antusias  terhadap  syafa'at  umat),

sedangk:an  ha`   aida,lab  yaa   haadii   al   khalq   ilallaah   (walwi  yaus

menunjukkan para makhluk kepada Allah).

Pendapat  lain menyebutkan,  bahwa  /fecr `  adalah  crfrfe-/focrhacrrcrfe

Ocesucian),  sedangkan  focr `  adalah  cr/  fez.dcrcr};czfe `®etunjuk),  seolah-olah
AIlch  mengatakan  kepada Nabi-Nya  SAW,  ``yclcr  ffaachz.7~cI#  mz.j7  crczz-

dzunuub, yaa haadii al khalq ilaa `alan al ghuyunb." (walrfu yams s"c;i
dari dosa-dosa, wahai yang menunjuki para makhluk kepada Dzat yang
Maha Mengetahui yang ghaib).

Pendapat  lain  menyebutkan,   bahwa   /foa`   adalah   ffowbww/  cr/

gfowzczcrfe   (genderang  perapg),   sedangkan   fecr`   adalah   Acrz.bcrfc4A2im  ¢i.

gww/wb cr/ hac¥givz.I.# (wibawa mereka berada di dalam hati orang-orang
kafir).PenjelasannyaadalahfimanAllchr¢'a/a:aji{gj3j~j}££

<;±y) .\)':±SC`Akan Kant masukkan ke dalam hati orang-orf :.ng hail,r.
raga /clfrof' (Qs. Aali `Imraan [3]:  151) dan fiman-Nya:   fr;i: a: 63gj

:;±fi"DanDiamemasukhanrasatakutkedalamhatimereha."(tis.AI
A±zaab [33]: 26; AI Hasyr [59]: 2).

Pendapat  lain  menyebutkan,  bahwa  ffocI`  adalah  jfocr7~b  clfr/  cr/

jcr##¢fe ¢  cz/ /.cr777!crfo  ¢egirangan  ahli  surga  di  surga),  sedangkan  fecz`
adalah focrvacz# czfe/ cr77-#crczr¢ cr#-#czcrr ¢edukaan ahli neraka di neraka).

Pendapat keenan, bahwa makna /feocrfecrcr adalah /fo"24Z7czcr /i.7"c7! I.fofcrdcra



(keberuntunganlah  bagi  orang  yang  mengikuti  petunjuk).  Demikian

yangdikatakanolehMujahiddanMuharrmad|bnuA|Hanafiyah.846

Pendapat lain  (ketujuh),  bahwa makna  ffoclch¢cz  adalch  ffo¢ ` cz/

ardfe   (injaklah   buni),   demikian   ini   karena   Nabi   SAW   pemah
merasakan    kesulitan    melaksanckan    shalat    sanpai-sampai    kedua
kakinya hampir  keram  sehingga perlu  mengendurkan kedua kakinya,
maka  dikatakan  kepadanya,  "ffocz`  cl/  arc}fo"  (injaklah bumi).847  Yakni:

janganlah engkau lelah sehingga perlu mengendurkan. Demikian yang
dikemukakan oleh AI Anbari.

AI Qadhi  `Iyadh menyebutkan di dalam 4s)/-Syz/cr `, bchwa Ar-

Rabi' bin Anas menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau shalat,
beliau berdiri dengan satu kaki dan mengangkat kaki yang laimya, lalu
All+ch Ta'ala r"ENNImndan thaahaa, yiin:i tha` al ardh yaa wrf e_ammad

(injcklah buni  wahai Muhammad),   €ifi}, 6\'.3jt  `£5£  Cj.6'i ~G  (Kc}mz.
tidak  menurunkan   AI   Qur`an  ini   kepadanu   agar   karm  menjadi
Suschty.»848

Az-Zanakhsyari  mengatakan,  "Diriwayatkan  dari  AI  Hasan
tentang   ffecra„czcl   dan   ditafsirkan  bahwa   itu   adalah   perintah  untuk

menginjak.849  (menjejakkan  kaki  di  tanah),  dan  bahwa  Nabi  SAW

pemah berdiri  dengan  sebelah  kakinya ketika  sedang  shalat tahajjud,
maka beliau diperintahkan untuk menjej akkan kedun kakinya di tanah."
Asalnya adalch ffea `, lalu foczmzczinya dirubah menjadi focr ` sebagaimana

dirubahnyacI/I/padakata);crffocr`bagiyangmengatakan:

846 Pendapat-pendapat ini dikemukakan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/7).
847 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/7).
848  Atsar  ini  diriwayatkan  oleh Abd bin  Humaid  dan  Ibnu  AI  Mundzir  dari  Ar-

Rabi' bin Anas. Lih. Ad-Dwrr A/ A4a#tsztr ((4/167).
849 Disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalan j4/ Has);s}7cr/ (2/426).  Ini pendapat

yang jauh dari mengena dan tidak pantas.



E-~jl°i ,46 dy
•.Tiadaucapanmenyenanghanbaginul'8S°

Kemudian  bentuk  kata perintahnya  dibentuk  berdasarkan  ini,
sedangkan ha `nya adalah untuk safach (dian).

Mujahid menuturkan, `Nabi SAW dan para sahabatnya pemch
mengikatkan tali di dada mereka untuk shalat malam karena lananya
berdiri, kemudian hal ini dihapuskan dengan perintah shalat fardhu, lalu
turunlahayatini.»851

AI  Kalbi  mengatakan,  "Setelah  diturunkannya  wahyu kepada
Nabi  SAW  di  Mekkah,  beliau  bersungguh-sungguh  dalam  beribadah
dan  sangat  tekun  ibadahnya,   sehingga  beliau  melaksanakan  shalat
Sepanjang malam selana beberapa walchi hingga tunmnya ayat ini.852
Lalu AIlah memerintahkan beliau agar meringankan dirinya sehingga
beliau shalat dan juga tidur. Sehingga ayat ini menghapus Qcewajiban)
shalat malam. Karena itu, setelah tunmnya ayat ini, beliau shalat dan

juga tidur.„

Muqatil dan Adh-Dhahhak mengatakan, "Setelah ditunmkannya
AI    Qur`an    kepada   Nabi    SAW,    beliau    dan    para    sahabatnya
melaksanakan shalat, lalu orang-orang kafir Quraisy berkata, `Tidaklah

Allah menurunkan AI Qur`an ini kepada Muhammad melainkan untuk
membunthya  susah.'  Maka  AIlah  ra'cz/cr  menurunkan  Thaahan,  dan
berfrman:  `Wahai  orang,   Sji},  6\:j.i  &§;   ®'£i  -[  (Kamz.  fz.dot

850 Syahid ini karya AI Farazadaq, lengkapnya adalah:

G`J*l ,J6 'Y :313i FJ6                    i:±> Jajl aft t+i3
" 1a pergi malam hart dengan peranakan kuda-keledai yang tak diikat

Lch hal rfu mengagctkan Bani Faqarch, sehingga tiada ucapan menyenangkan
baginu.„

Pembchasan tentang ini telah dikemukakan.
85]DisebutkanolehAs-Suyuthididalan.4d-Blow.4/Ma»tsar(4C88).
8S2  Ibid.



menunlndn AI Qur`an ini kepadamu agar karrm menjadi suschif ."853
Yakni  bukan  agar  kamu  lelch,  sebagaimana  yang  akan  dipaparkan
nanti.

Berdasarkan pendapat ini, f¢acrfocra adalah ffea ` a/ o7.cJfo (injaklah

buni), maka fecr ` dan cz/I/adalah d7Icrmz.r cI/ arcJfe ®engganti kata bumi),

yakni  ffecr `  cr/  czrdfo  bz.  r!j./crz.ha ¢  sfecr/c"/czcz/I.ha  (injaklch  bumi  dengan

kedua    kakimu    dalam    shalat-shalatmu).    fJcrmzcrfonya    diringankan

sehingga menjadi cz/z/berscf4w77.

Segolongan ulama membacanya: a£,854 asalnya !6 (injaklah) dan

maknanya:   ir)'ty`   `6   (injaklch  tanah),  1alu  fecrmzafonya  dibuang  dan

dimasukkanfea`s¢faofe(fea`untukberhentinyaqira`ah).

ZarT bin Hubaisy mengatakan, "Seorang laki-laki membacakan

kepada Abdullah bin Mas'ud:   Sfi},  6\:jjt  dS;   Cjj;fi  ~C  ©   ^Jp

(Thaahaa. Kami tidak menurunhan AI Qur`an ini kepadarm agar karm
"e#/.czdz. s'24scrfe), lalu Abdullah mengatakan kepadanya:  ` db.'  Maka laki-

laki  itu  berkata,   `Wahai  Abu  Abdirrahman,  bukankah  Allah  telah
memerintahkan  untuk  menginjak  tanah  dengan  kakinya,  atau  kedua
telapak  kakinya?'   Abdullah  berkata  lagi,   `db.  Begitulah  Rasulullah

SAWmembacakannyakepadaku'."855

Abu Amr dan Abu Ishak membacanya dengan I."a/crfa pada fecr`

dan /crffea¢ pada ffocr ` lyakni: thaahee), sementara Abu Bakar,  Hamzah,

AIKjsa`idanAIA'masymembacanyadenganz.rna/crrfepadakeduanya.856

Adapun  Abu  Ja'far,  Syaibah  dan  Nafi'  membacanya  antara

853 Diriwayatkan o|eh Ath-Thabari (16/102), Ibnu Katsir (5/267) dan As-Suyuthi di

dalam Ad-rmr (4/288).

:::Q£:ginifd£S::rwcka;a&]:hmoi:hAffii#(k]£6:i;:A3:#ayAyAT(£/i2i).dan
dishahihkarmya, dari Zarr bin Hubaisy. Lih. Ad-Dwrr j4/ Ma#ts#r (4/289).

856 Lih.  ragrz.6 An-Ivftyr, hal. 66.



kedua  lafazh  itu  [yakni  antara  fathch  dan  7.mcz/czfr].  qira`ah  ini  dipilih

oleh Abu Ubaid, dan yang lainnya membacanya dengan /c7Lfty#J.in.

Ats-Tsa' labi mengatakan, "Semua itu adalah logat-logat (dialek-

dialek) yang sfecrfrz.fo lagi fasih."

An-Nuhas857   mengatakan,   "Tidak   ada   alasan   untuk   dibaca

dengan z.7#cr/ch menurut mayoritas ahli bahasa Arab karena dua alasan.

Per/tz77gcr:  Bahwa 7!cr`  di  sini  bukan );cr` dan tidak  ada faczsrczfe  sehingga

terjadi I.mcz/crfo. Kec7#cz:  Bahwa ffecr ` temasuk huruf-humf yang dilarang

diucapkan dengan I.7„cr/crA. Kedua alasan ini cukup jelas."

Firman  Allah  SWT,   Sfi},  6\;jt  dj;  Gj'j;i  ~G  "Kam!.  fz.c7crfr
menurunkan AI  Qur`an ini kepadamu agar hamu menjadi susah." Ira
dibaca juga:  ui:i:I aT:;ji C:I:i> J}` a (Tidaklah AI Qur`an ini diturunkan

kepadamuuntukinenjadikankanususah).858

An-Nuhas859  mengatakan,  "Sebagian  ahli  nahwu  mengatakan

bahwa ini adalah /a7« penafi,  sebagian laimya mengatakan bahwa ini
adalah /c}/" pengingkaran. : Abu Ja'far86° mengatakan, "Aku mendengar

Abu AI Hasan bin Kaisan mengatakan, bahwa ini adalah /clm fr¢cl/crcz7!,

maknanya:   Kami   tidak   menurunkan   AI   Qur`an   kepadamu   untuk
kesuschan."

Kata j4ry-Syczgcrcr ` bisa dengan 7#crc}d dan bisa juga tanpa mcrczd,

kata ini termasuk kata yang memiliki huruf wc72/, asal maknanya secara

bahasa adalah cape dan lelch, yakni: Kami tidck menurunkan AI Qur`an
kepadamu untuk membuatmu lelah. Seorang penyalr mengatakan,

857Lih./'rcrb,4/gzfr`a#karyaAn-Nuhas(3/31).
858  Qira`ali  ini  disebutkan  oleh  Abu  Hayyan  dalam  A/  Bchr  (6/224).  Ini  tidak

terng5¥Fin?¥?r`a#/u;a„Y?;#.(3/32).

8cO  lbid.



;;:;; j3lfj, i p'qu', JifJ            ;;;=l; f¥S, i i:i;; J:;j®, J;
•.Orang berakal merasa lelah dalam kenikmatan karera akalnya

sedangkan orang bodoh merasa senang dalam kelelahan."

Jadi makna  Sfi}, adalch unfuk membuatmu lelah karena belas
kasihmu   terhadap   mereka   dan   terhadap   kekufuran   mereka,   serta
besamya  harapanmu  agar  mereka  beriman.  Ini  seperti  fiman-Nya:
\:::i *+ill \£+> iij. i ®! fe¥`; g' a:= g±; `±6=£  «Mc,ha
(apakal.)  barangkali  harm  akan  membunuh  dirimu  karena  bersedih
hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereha tidak beriman kepada
fefera#ga#    I.#J.    faJ    0%r`a„J."    (Qs.    AI    Kahfi    [18]:    6),    yakni:

kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan memberi peringatan, kanu
tidak  diwajibkan  agar  mereka  beriman.  Tidak  ada  lagi  hal  lainnya
setelali kamu menyampaikan risalch dan nasihat-nasihat yang baik.

Diriwayatkan,   bahwa   Abu   Jahal   usemoga   Allah   rcr'cr/a
melaknathya- dan An-Nadhr bin AI Harits mengatakan kepada Nabi
SAW,    "Sesungguhnya    kanu    ini    orang    susah    karena    kanu
meninggalkan agana nenek moyangmu." Lalu maksud (dari ayat ini)
adalah menyanggah ungkapan ini, yaitu bahwa agama Islam clap agama
ini adalah tangga untuk meraih segala keuntungan dan falctor penyebab
segala  kebahagiaan,  sedangkan  yang  mengandung  kekufuran  malta
itulali kesuschan yang sebenamya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tadi, bahwa Nabi  SAW shalat
di   malani   hari   hingga  kedua   kakinya  keran,   1alu   Jibril   berkata
kapadanya,   ``Kasihanilch   dirimu,   karena   sesungguhnya   dirimu   itu
mempunyai  hak  terhadapmu."  Yakni:  Kani  tidak  menurunkan  AI

Qur` an kepadanu agar kanu memberatkan dirimu dalan beribadali dan
menyulitkannya, dan tidaklali engkau diutus kecuali dengan kelembutan

yang penuh toleransi.

GEE



Firman Allah  SWT,  tfjf     j|,  :;LGjf  tyf£ "re/apl. se6agr7.

peringatan  bagi  orang  yang  tckut  (kepada  Allah)."   A!bNI Ishek  A;zr
Zujjaj  mengatckan,   "Ini  adalali  bcrc7c7/  dari  LsrfuJ<,  yakni:   Kami  tidak

menurunkanya kecuali sebagai peringatan. "

An-Nuhas86'    mengatakan,    "Ini    pendapat    yang   jauh    dari
mengena,    dan   ini    diingkari    oleh   Abu   Ali,    karena   crf-/tzcJzfa.rc7fe

®eringatan)  bukanlah  as'};-s)/czgcrcr `  (kesusahan),  dan  mcz#sfeztbnya  itu
karena  sebagai   mcz5%c7crr,   yakni:   Kani   menurunkannya  agar  kamu

memberi  peringatan  dengannya.  Atau  sebagai  mcF/'w/  /j.  cr/./I.fe,  yakni:

Kami   tidak   menurunkan   AI   Qur`an   kepadamu   agar   kamu   susali

karenanya, Kami tidak menurunkanya kecuali sebagai peringatan. "

AI Husain bin AI Fadhl mengatakan, "Pada redaksi ini terdapat
ft7gcJ7.7" wc7 /c7 `kfoz.r (mendahulukan den mengemudiankan susunan kata),

kiasannya:  Tidaklah Kami menurunkan AI  Qur`an kepadanu kecuali
sebagai  peringatan  bagi  orang  yang  takut  acepada  Allah),  dan  agar
kanu tidak susah."  )!jj5  adalah mcis¢c7crr, yakni: #czzzc7/#czchw ftznez.z7cz;7

(Kami menurunkannya secara beruntun).
.,

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah bc7c7c7/ dari  5j±Lit

(sebagaiperingatanD.

Abu  Haiwah  Asy-Syami  membacanya:  |ijL€,862  dengan  rcz/cr ',

maknanya: Ini difunmkan ji.i +jff)5' ;jar ji£ {£;, "Dclr!. 4/Jclfr )/cI#g
menciptahan  bumi  dan  langit  yang  tinggt'863  yalmi yang tinggi |a.gi

&61  Ibidt.

862 Qira`ch ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam .4/ Bade (6/225). Qira`ah ini

tidak temasuk qira` ch mutawatir.
863  Da|am  firman-Nya:   j{1     {£;,  "dcr7.;.  4//4A  }J4j7g  me#c[P/cr4cr#"  terkandung

pengagungan  mengenai  perihal  AI  Qur`an,  sebab penurunan  AI  Qur`an  dinisbatkan
kepada  yang  perbuatan-perbuatan  dan  si fat-sifatnya  demikian,  serta  merendahkan
sesembahan-sesembahan mereka dan mengarahkan jiwa untuk berfikir,  Pada firman-
Nya:   ;i£    5i3;  "darJ.  .4//arfe  )mng  7#e77cjpfcr4cr#"  terkandung  pengundang  perhatian,



luhur. Ini adalah bentck jamak dari cr/  `zjJ);cra, yaitu seperti kata haorcz¢,

ffo2jgfercrcz,  habcrr cJcr# s¢2{g#clr.  Allah mengabarkan tentang keagungan,

keperkasaan dan kemuliaan-Nya, kemudian berfirman,  t£1.i j£ £Sjt
5;;::) " praitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas
`4rs)/."Bisajuga#crsrfec!bnyainikarenapujian.

Abu  Ishak  mengatakan,  "KJ}cr/crdfenya  karena  sebagai  bcrcJc!/."

Sa'id   bin   Mas'adah   mengatakan,   "jzcr/cz'nya   bermakna:   fJc/14;cr   crr-

rcI&"acl# (Dia Yang Maha Pemurah)."

ch-Nulas864   mengatakan,   "Boleh   rcr/cr'   sebagai   mc4bfczc7cr`,

sedangkan %cI6amya:  cfjtyl i l:i *j::£Ji L3, G ,'al' (Kep%nyclcJ#-Ivycl-
lah semua yang ada di langit, semua yang di bumf)." Mha tiidckbchch
waqaf pada:  ¢;:i;i. Begitu juga bila sebagai kfecrbar 7#wbfcrdcz ` mafoc7z"/

(sebagai 4focrbcrr J#wbfcrda ` yang dibuang). Dan juga tidck boleh waqaf

pada: j±.i.

Pembahasan  tentang  pendapat  mengenai  makna  i.sfr.wa`  telah

dipaparkan dalan surah AI A'raaf.865 Pendapat yang dianut oleh Syaikh
Abu  AI  Hasan  dan  yang  lainnya,  bchwa  Allah  bersemayam  di  atas
`Arsy-Nya   tanpa   batasan   dan   tanpa   dipertanyakan   sebagainana

bersemayannyaparamakh|uk.866

Ibnu Abbas mengatakan, ``Maksudnya adalch menciptckan yang

telah ada dan yang akan ada  hingga hari kianat dan setelah kianat."

karena di  dalarmya  ada  ungkapan  yang keluar  dari  dJ!omz.r  m#fafa//I.in  q{ata  ganti
orang kesatu [yang berbicara]), yaitu pada kalinat:  tj.|fi -C  (Kfl7#z. fz.dak me#wrm#ha#)
dan beralih kepada yang ghaib  [orang ketiga]. Di sini terkandung keindahan redaksi.
Silakan \ihat AI Bahr AI Muhith (61225) .

864 Lih. I 'ra6 j4/ g#r `a# karya beliau (3/32).
865 Lih. penaftiran ayat 54 dari surch AI A'raaf.
866 hi pendapat yang  dianut oleh  Syallch Abu AI Hasan AI Asy'ari yang  sudah

lebih dulu dianut oleh para salaf shalih yang memaknai si fat-si fat sebagaimana adanya
tanpa perubahan maupun penakwilan.



t£:;11==`jl#;`jj;<tylj,[j*j::=Jti3,t,,al,"Rep""y¢a„-
Nya-lah semua yang ada di langit, sem:Ira yang di bumi, semua yang di

antara keduanya dan semua yang di bawah tanah." MalKsodrrya. ajdalah

yang ada dibawah batu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah rcr 'cr/cr.

Muhammad bin Ka'b mengatakan, "Yakni bumi ketujuh."867

Ibnu Abbas mengatakan,  "Bumi  di  atas  ikan,  dan ikan di  atas
laut, bahwa ujung dan pangkal ikan itu, kepala dan ekomya berpadu di
bawah  `Arsy.  Sementara  lautnya  di  atas  batu  hijau  yang  karenanya
langit  menghijau.  Itulah  yang  dikatakan  Allah  rcz 'cI/a  mengenainya:

L±4H`\3j}±±Sflfi\3jl-i:i=b,SCDanberadadalambatuatoudi
/¢J?gzt  cz/cra!  cJz.  c7cr/cr77t  ba/mz..'  (Qs.  Luqmaan  [31]:   16).  Batu  itu  di  atas

tanduk sapi, dan sapi itu di atas tanah,  sedangkan apa yang di bawah
tanah tidak ada yang mengetahui selain Allah rc7 'cr/cz."868

Wahb bin Munabbih mengatakan, "Di atas pemukaan bumi ada
tujuh  laut,  jumlah  bumi  semua  ada  tujuh,  antara  setiap  dua  bumi
terdapat  laut.   Laut  yang  paling  bawah  tersusun  di  tepi  Jaliannam,

seandainya  tidak  karena  besar  dan  banyak  aimya  serta  dinginnya,
tentulah   Jahannarn   akan   membakar   setiap   yang   ada   di   atasnya.
Jahannam  itu  di  alas  sumber  angin,  dan  sumber  angin  di  atas  hijab
kegelapan  yang  besamya  tidak  diketahui  kecuali  oleh  Allah  rcr 'cr/a.

Hijab  itu  di  atas  tanah,  dan  hingga  tanch  itulah  pengetahuan  para
manuk.„

FimanAllahswT,ji'{jj`;]{'f{.'£g,Jjsj{:i.!j"Dan/.I.ho

867  Atsar  dari  Muhammad  bin  Ka'b  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari  (16/105)

dan8fts£#t££4£#d8£).yangsempanyaadaiahtemodftykarenadiriwayathandarimnu

Abbas oleh para perawi yang tidak tsiqah, banyck komentar para ulama mengenai ini.
Semoga Allah `Azza wa Jalla melapangkan dada para penanggung jawab di AI Azhar
agar membersihkan kitab-kitab Tafsir dari riwayat  ini  dan riwayat-riwayat lsrailiyat
senipa lairmya.



kanu  mengeraskan  ucaparmu,  maka  sesungguhnya  Dia  mengetahui
rcr¢czsr.cz    c7cr#   )/crag   /ebi.A    rersembcj#)/i.."    Ibnu   Abbas    mengatakan,
"Rahasia adalah apa   yang diceritakan seseorang kepada yang lainnya

secara tersembunyi,  dan apa yang disembunyikan pada dirinya sendiri

yang tidak diceritakan kepada orang lain. "

Diriwayatkan juga  darinya,  ``Rahasia  adalah  bisikan jiwamu,

dan yang  lebih tersembunyi  dari rahasia adalah apa yang hendak kau

ceritakan dari apa yang belum ada. Kanu tahu apa yang disembunyikan
oleh dirimu sekarang, tapi tidak tahu apa yang disembunyikannya esok.

Sementara Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan sekarang dan
apa  yang  akan  kanu  rahasiakan  esok.  Maknanya:  Allah  mengetahui
rahasia dan apa yang lebih tersembunyi dari rchasia."

dirchasi[±n:mA£::aJ;::::i:ngyaaTg'Ij"±|chndy=:te::eamby:y:
dari  manusia dari apa yang dilakukamya dan ia mengetahuinya. Maka
Allah rcr 'cr/cr mengetahui  semun itu, Allah mengetahui apa yang telah
berlalu dari itu dan apa yang akan datang dalan satu pengetahuan, dan
semua makhluk berada dalam pengetahuan-Nya bagaikan satu diri."

Qatadch dan yang lainnya mengatakan, "|J;}{ adalah apa yang
dirahasiakan manusia dalam dirinya,  ji`Ij (yang lebih tersembunyi)
dari rahasia adalah yang belum terdetik dalam benak manusia."

Ibnu Zaid mengatakan,  "j.;j{ adalah dari para makluk,  ji`1j

(yang   lebih  tersembunyi)   dari   itu  adalah  rahasia  Allah   `J4zzcr  wc7
/a//cr."869    Pendapat    ini    diingkari    oleh    Ath-Thabari87°,    ia    pun

mengatakan,   "Sesungguhnya  ji'{j  (yang  lebih  tersembunyi)  dari

869Si|akan|ihatperkataanparasalafmengenaimakna;;:fjj`;}{didalan/omJ.'A/

Baya# karya Ath-Thabari (16/105,  106), Tafsir AI Mawardi (3/8, 9) dan 4d-D#rr 4/
Mantsur(412;9Ur).

870 Lih. /czm;. ' ,4/ Bay¢# karya beliau (16/106).



rahasia adalah yang tidak terdapat dalan rahasia manusia namun akan
terdapat dalam dirinya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas."

S=1i'+~i:f¥'\'X3£4\2'fi\>~q'ff^"DialahAllah,tidakadaTuhan
(yang berhak disembah)  melalnkan  Dia.  IIta mempunyai  al  asmaaul
frzjs#a    /#crmc"oma   }/any   bcrz.fr/."    2ii   pada   posisi   7-cr/cz'   sebagai

mwb/crc7cr `,  atau  karena  tidak  ditanpakkannya  mzjbfoc7cr `,  atau  sebagai

bcrda/daridJ!crmz.rpadakata:f{.87]AllahswTmengesakanDiri-Nya,

demikian ini karena Rasulullah SAW mengajck kaum musyrikin untuk
beribadah kepada Allah semata yang tidck ada sekutu bagi-Nya, lalu hal
ini dirasa berat oleh mereka.

Tatkala  Abu   Jahal   mendengar   disebutkan   kata  Ar-Rahmaan

a`ulan  Yang  Maha  Pemurah),  ia  berkata  kepada  AI  Walid  bin  AI
Mughirah,  "Muhammad  melarang  kita  untuk  menyeru  tuhan  lain  di
samping  Allah,  padahal  ia  sendiri  menyeru  Ar-Rahmaan."  Lalu  Allah
ra'chmenurunkanayat:'.-a:J<Y'r'#.¢l:6€jisf{;:tjfirfi£Sf¢
6:31 "Katakanlah,  Serulah  Allah  atou  serulch Ar-Rahriran  Dened]q
nama yang  rna:f'ia  sdya  kamu  seru,  Dia  mempunyal  al  asriraaul  husria

/J7clmo-77cr77'zcr )Aczng  lerha!.4/'."  (Qs.  AI  Isra`  [17]:  110)  Yalmi  bahwa  Dia

ha#{;~::##¥<±nfi¥~3~-t¥Dy,aa/bo#o'A{e„mdruAdioandr¥«:be/y¥;e'r£{

disembah) meldinkan Dia. Dia meTyqunyal al asmaaul hasrla (rLarrra-nana

}4tz7!ghaJ.kJ."KeterangannyatelahdipaparkandalansurchAIA'raaf.872

Firman Allah :

~jLi3±T,rify,jffj'€\;i;£©E#|.£rfu:iji3

87] Lih. /'rab j4/ guv `an karya An-Nuhas, (3/33).
872 Lib. Penafsiran ayat 180 dari surali AI A'raaf.



~ffi©Gi;26{j;tijingfi>f;fe,\:~#€LZ6~:=s\:

3\j.,ttfiLtr#fE,6fijoEf~jg©c#.62jtif
~y''dtGi-j£©8±j.ii,Ei;-6dr:#iGFj©Gjb'¢i#i

€tff££©~d;±9!~;|jjafj3,<b'c;~#`6.fi~t€£fu'L

a?i=-#©ti=L,ap=g€j±-\;jJi:fifiiJ;
©¢;#LJ£€tj+,Jt-3-Y`c;P

"Apakah telah so[mpal kepadamu kisah Musa? Ketika ia melihat

a[pi, lalu berkatalal. ia kepada keluarganya, ` Tinggallah kamu
(di sini), sesungguhnya aku melihat apt, mudah-mudahan aku
dapat membowa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan
mendapat petunjuk di tempat apt itu.' Maka ketika ia datang ke

tempat apt itu ia dipanggil, ` Hoii Musa. Sesungguhnya Aku
inilah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu;

sesungguhnya kanu berada di lembah yang suci, Thuwa. Dan
Aku telah memtlih kumu, maka dengarkanlah a[pa yang akan
divakyukan Qcepadamu). Sesungguhnya Aku ini adalah AIlah,
tidak ado Tuhan (ydng haq) selaln Aku, maka sembahlah Aku
dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. Sesungguhnya
hdri hiamat itu akan datang, Aku merahasiakan (walctunya)

agar supaya tiap-tiap dirt itu dibalas dengan apa yang ia
usahakan. Maka sekali-kali janganlah hamu di|]alingkan

daripadanya oleh orang yang tidak berinan kepadanya dan
oleh orang yang mengikuti howa nofsunya, yang menyebabkan

Aqm«j¢dz. bz.»¢sa'." (Qs. Thaahaa [20]: 9-16)



Firman Allah SWT,  G€;  i.3:  a:=i  ji3  "4pohah te/aA
sampaz.  fepndam"  dr.SaA  "uscr?"  Para  ulana  ma'ani  mengatakan,
bahwa  ini  adalah  bentuk  ungkapan tanya,  penetapan  dan  pemastian,
maknanya:    Bukankah    telah    sanpai    kepadanu?    Pendapat    lain
menyebutkan, bahwa maknanya: Telch sampai kepadanu. 873 Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

AI  Kalbi  mengatakan,  ``Sebelumnya  belum  sampai  kisah  itu
kepadanya, kemudian Allah memberitahunya. "

cfa  ;±{jfGZ¥:K?;z#';;~i:€e::#\z: ~?!'/{„¥:tr':::`ajfr¥oj'L:;':;i
keluarganya, CTinggallch karrm (di sini),  sesungguhnya aku melihat  api,

rmrdchrmudalun cku dapat membowa sedihit daripadanya kepadarm atou
aku akan mendapat peturtyuk di tempat  apt itu' ." Tbun A:bfoas dan yang
laimya   mengatakan,   "Ini   ketika   Musa   telah   menyelesaikan   walrfu

perianjiannya, dan ia beran9kat bersana keluarganya dari Madyan menuju
Mesir. Musa salch jalan, dan Musa AS adalch pencembung ia menyertai
orang-orang di malam hari, sementara pada siang harinya memisahkan diri

dari mereka karena kecemburuan darinya, yaitu agar mereka tidak melihat
istrinya. Lalu rombongannya salah jalan ulan itu sudah diketahui AIlah
ra'cZ/c+,sementarasaatituadalchmalamyangge|ap."874

873 Pendapat ini dicantumkan oleh Abu Hayyan di dalam ,4/ Bflfr (6#29), lalu ia

mengomentarinya, "Konteksnya berbeda dengan ini, karena surah ini Makiyah. Yang
benar,  bahwa  Allah  belum  pemah  menyanpaikan  kisch  Musa  sebelum  ini."  Ibnu
Athiyah mengatakan  (11/65),  "Kalimat tanya  ini  adalah  menetapkan  kandungarmya
dan mengundang perhatian jiwa untuk mendengarkan apa yang akan dikemukakan. Ini
sebagaimana  Anda mengawali  pembicaraan  dengan  seseorang  ketika  Anda  hendck
memberitanya   tentang   perkara   aneh,   yaitu   Anda   mengatakan,   `Tahukan   Anda
demikian  dan  demikian?'  kemudiap  barulah  Anda  memberitahunya.   `J4m;./  pada  3!
adalah yang terkandung oleh kata tLj:I; dari makna/ '/, perkiraamya: wcr ha/ afoaha'
moo /cJ'cr/a  m#ascra  idzz  rcr`ca  #oa;a#  (apakch  telah  sampai  kepadanu  apa  yang
dilakukan Musa ketika ia me,lihat api), atau serupa itu.

874Disebutkano|ehAbuHayyandidalamA/B¢fr(6#29)secararingkas.



Muqatil  mengatakan,  "Itu  adalah  malam  Jum'at  pada musin
dingin."

Wahb bin Munabbih mengatakan, "Musa meminta Izin kepada

(Nabi)   Syu'aib   untuk  pulang   kepada  ibunya,   maka   Syua'ib   pun
mengizinkan,   lalu   Musa   berangkat   bersana   keluarganya   dengan
membawa serta dombanya,  di perjalanan istrinya melahirkan seorang
anak  laki-laki  di  malam  yang  gelap  lagi  dingin.  Sementara jalanan

sudah  sepi   dan  hewan  temak  pun  sudah  beristirahat.   Lalu  Musa

:bean.:°bbaa::n:a:i[=a:P'a;£e=:°L:Tal:.8C7e5m.:~#;d¥~;,gajm€ny,:,a;
berkatalah ia kepada keluarganya, `Tinggivllah kamu  (di  sihif  yalkrli
tetaplah di tempat kalian,   L`6  ::£\:  ~jL `ses«»ggzfAny¢ afu me/z.hof
apz.' ." j4a»ascz artinya basAara (melihat).

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Tatkala  ia  menuju  ke  arah  api,
temyata api  itu terdapat pada pohon anggur, maka Musa pun berdiri

penuh  heran  karena melihat  betapa  indahnya  cahaya  itu  dan  betapa
hijaunya pohon tersebut, kuatnya panas api itu temyata tidck merubali
hijaunya  pohon  tersebut,  dan juga  kadar  banyaknya  air  pohon  dan
kuatnya wama hijau pohon itu tidak mempengamhi keindahan cahaya

api itu.„

AI   Mchdawi   mengatakan,   "Lalu   Musa   melihat   api   -
sebagaimana yang diriwayatkarL, api itu terdapat pada sebuah pohon,
lalu  Musa menghampirinya,  namun pohon  itu mundur  darinya,  maka
Musa pun kembali dan merasa takut, kemudian pohon itu mendekatinya,
lalu Allah  `4zzcz w L/cr//a berbicara kepadanya dari pohon itu."876

„3 Ibid.
876 Diceritakan menyerupai ini secara panjang ]ebar oleh As-Suyuthi di dalam ACJ-

Defrr (4#90) dari Wahb,  dan ia menisbatkannya kepada Ahmad, Abd bin Humaid,
Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.



AI Mawardi mengatakan, "Ada api pada Musa dan ada cahaya

Pada Allali ra 'a/a.»877

Hanzah membacanya: ljz:I iJi8,878 dengan czfo: ammaA pada ha `,

demikian   juga   qira`ahnya   pada   sdrri   AI   Qashsch.   An-Nuhas879

mengatakan, "Ini berdasarkan dialek (logat) yang mengatakan: mcrrcrr/cr

b7.Azf );«cz ro/.ct/ (kau telah melaluinya wahai laki-laki), lalu diungkapkan

dengan   bentuk   aslinya."   Ini   memang   boleh,   hanya   saja   Hamzah

menyelisihi asalnya khusus di kedun tempat ini.

Musa mengatakan, " .\3£t" dan tidak mengatakan lji3i, karena
I.qcrcr7"aft  mengindikasikan  tinggal  terus-terusan,  sedangkan  cr/  m#k}s

tidak  demikian.   jA:£\: yakni  c7bfAcrr/w  (aku melihat).  Demikian yang

dikatakan oleh  Ibnu Al  `Arabi.  Contoh pemaknaan ini  adalah firman
AITch Ta'ala..  {if:.  .;];3  i:1)4  :jS "Kemndian jiha menurut  pendapatrm
mereka telah cerdas  ®andei memelihara harta)."  (Qs.  An::Nisaa:  r:4]..
6)   yakhi   jika   kalian   mengetahui.   [4o»crsfu   asfrsAc7«r   artinya   aku

mendengar suara. ,4/ gabc}s88° adalah obor api, begitu juga cr/ mj.gbclas.

TfiEL2rdcan qabastu  minha naaran-aqbisu-qabasan fa  aqbasani, yalmi
memberiku bara api darinya. Begitu pula z.g/obclff2f mz.#fr"  `7.froow, yakni

menganbil faldali darinya.

AI Yazidi rmenga:hahalL, "Aqbastu ar-roful  `ilman dan qabastuhu

«czczra». Jika Anda mencarikan api untuknya maka Anda mengatakan:

aqbastuha."

AI  Kisa`i  mengatakan,  ``4gbaas/«Azf  »aaran  atau  `z-/ma»  sama

877 Disebutkan oleh A| Mawardi di dalan .4/-ra/sJ.r (3/9) dari Muqatil.
878 Qira`ch Hamzah ini disebutkan olch lbnu Athiyah (11/66) dan Abu Hayyan di

dalan j4/ Bafr (6#30).
879Lih./'rab,4/gwr`ankayabeliau(3#3).
88° Perkataan ini dinukil secara persis dari ArA"z.ttch karya AI Jauhari (3/960),

namun pengarang tidck mengisyaratkannya.



Saja."  Ia juga  mengatakan,  "Bisa juga  gobas/zffret  pada  keduanya."88L

i5iiyaknifocrczdz.)/a#(mendapatpetunjuk).

Firman Allah SWT,  l{:3i ~ti£ "A4¢faa kefz-fop z.¢ dr/ng fe /emprr/

crpz.   I.fz/"   yakni   api   itu.   C;2j   "i.a  dz.pa#ggr.P'   yakni   dari   pohon   itu

sebagaimana yang telali dipaparkan dalam surah AI Qashash, yakni dari
arah pohon tersebut dan sekitamya sebagaimana yang akan diterangkan.

JS:fS)~&,+.,ftSi±i±"HaiMusa.SesungguhnyaAhainilahTuharmu."

Firman Allah SWT,  Gjb' ¢ji±i 3\jt> aiL±d£:Lf {{ji`6 "Maho
tanggalkanlch  kedua  terompahau;   sesungguhnya  kanu  berada  di
lembah yang suci, Thawa."

Mengenai ayat ini terdapat lima masalch:

Perfqma:FimanAllahswT,&iL<E`6"Mrfufa»ggr/ha#/oA
kedwcz   /erompcz%mw"   At-Tirmidzi   meriwayatkan   dari   Abdullah   bin

Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

i=i; jj± ilj jji, ;I:us' i::; aifr i}; uL; j£ 'u6~
¢¢,

.c#jLiir,:in`oc~`6~3Jj±L.jir3Jj±
¢,,,,S,S

CCAdalah Musa ketika Tuhannya berbicara kepadanya,  saat itu

ia mengenakan bofu wol, jubch wol, peci kecil wol, celana wol

dan sepasang terompah (sandal) yang terbuat dart kulit keledai
mati.„892

At-Timidzi   mengatakan,   "Ini   hadits   gharib,    kami   tidak
mengetahuinya   kecuali   dari   hadits   Humaid   AI   A'raj.   Sedangkan

Humaid  -yaitu   Ibnu  Ali   AI   Kufi-   haditsnya  munkar.   Sedangkan
Humaid  bin  Qais  AI  A'raj  AI  Makki,  sahabatnya  Mujahid,  adalali

&81   Ibid.

882   Diriwayatkan   o|eh   At-Tinidzi   pada  pembahasan  tentang   Pakaian,   bab:

RIwayat-RIwayat Tentang Mengenakan Wol (4#24 nomor.  1734).



seorang yang tsiqah. 4/ Kcfmmch adalch peci kecil."

Qira`ah ununnya orang adalah  ~j\g  dengan hasr¢h,  yakni:  ia
dipanggil, lalu dikatckan: Wahai Musa, z-»777.z. (sesungguhnya Aku). Abu

Ubaid memilih ini. Abu Amr, Ibnu Katsir, Ibnu Muhashin dan Humaid
membacanya: i#,883 dengan/offaafa pada cr/I/karena memfungsikan kata

seruan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab diperintahkannya
Musa  untuk  menanggalkan  terompahnya.  j4/  K7]cz/ '  artinya  cr#-j7czz '

(menanggalkan), cz#-73cz '/ adalah sesuatu yang dijadikan pelindung kaki
dari  tanah.  Suatu pendapat  menyebutkan,  bahwa  Musa diperintahkan
untck menanggalkan kedua terompahnya karena terompahnya itu naj is,

sebab  terbuat  dari  kulit binatang  yang  tidck  disembelih.884  Demikian

yang dikatakan oleh Ka'b, Ildimch dan Qatadah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa diperintahkan demikian agar
ia  memperoleh  keberkahan  lembch  yang  disucikan  itu  dan  kedua
kakinya menyentuh tanah  lembah tersebut.  Demikian yang  dikatakan
oleh Ali bin Abu Thalib RA, AI Hasan dan Ibnu Juraij.

Ada   juga   yang   mengatakan,   bahwa   diperintahkan   untck
menanggalkan kedua terompahnya agar khusyu dan merendahkan diri
ketika   bermunajat   kepada   Allah   rcr'a/cr.885   Demikian   juga   yang

dilakukan oleh para salaf ketika thawaf di Baitullah.

Pendapat    lain    menyatakan,    bahwa    itu    adalah    sebagai

penghormatan  urfuk  tempat  tersebut,  sebagaimana  tanch  suci  yang

883 Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalan Tafsimya (11/66) dan Abu

Hayyan di dalam ,4/ Bchr (6#31). hi temasuk qira`ch mutawatir sebagaimana yang
terd8afa5:;edbau]£nfl:fe'i6#-#a#ar'd¥aa.al]£.Tafsimya(3/1o).Llhatjugazid-D%„"

Mantsur(412:92:).
&$5  Ibid.



tidak  boleh  dimasuki  dengan  mengenakan  alas  kaki  karena  sebagai

penghormatan terhadapnya.

Sa'id bin Jubair mengatckan,  "Dikatakan kepadanya:  injaklah
tanah tanpa alas kaki, sebagaimana kamu memasuki Ka'bah tanpa alas
kaki."886  Yang  dikenal  dalan  tradisi  para  raja  adalch  menanggalkan
alas  kaki,  karena  dengan  begitu  seseorang  bisa  merendahkan  hati,

tanpaknya Musa diperintah demikian untuk tujuan itu.  Jadi tidak ada
kaitannya apckah sandalnya itu terbunt dari  kulit binatang yang telah
mati ataupun |aimya. 887

Malik   sendiri   merasa   tidak   perlu   menaiki   tunggangan   di

Madinah  karena  menghomati  tanahnya  yang  mengandung  banyak
tulang-tulang dan tubuh-tubuh yang mulia, demikianlah makna sabda
Nabi  SAW  kepada  Basyir  bin  AI  Khashashiych888  yang  berjalan  di
antara kuburan-kuburan dengan mengenakan sandalnya,

.rfuf±j,Orfu.ii'jiirjt+I;;
``Jiha karm sedang di tempat seperti ini, maha tanggalkanlah

sandczfrow."889 Maka ia pun menanggalkan sandalnya.

Pendapat    kelima:    Bchwa    itu    adalch    ungkapan    tentang
melepaskan   hatinya   dari   perkara   keluarga   dan   anaknya,   karena
adakalanya  keluarga  diungkapkan  dengan  kata  na'/.  Demikian juga
dalam  ta'bir  mimpi,  bahwa  orang  yang  berminpi  mengenckan  alas
kaki, maka ia akan segera menikah.

886 Atsar dari Sa'id bin Jubair ihi diriwayatkan oleh Ath-Thabari (16/Ill).
a87 Pendapat hi dipilih oleh lbnu Athiyali di dalan Tafsinya (11/66).
888  yaitu  Basyir bin  Ma'bad  dan  biasa  dipanggil  lbnu  Nadzir  bin  Ma'bab  bin

Syarahil  As-Sadusi   yang  dikenal   dengan  julukan  Ibnu   AI  Khashashiyah,   yaitu
penisbatan kepada Khashashah.  Silakan merujuk biographinya di dalan ,4/ /sAc7baA,
(I/]8:?)biriwayatkanolehAbuDaudpadapembchasantentangJenazch,bab:Beljalan

dengan Mengenakan Alas Kaki di Pekuburan (3C 15).



Ada  juga   yang   mengatakan,   "Karena   Allah   ra'a/a   telch
menghamparkan  untuknya  alas  cahaya  dan  petunjuk,  sementara  alas
Tuhan segenap alani tidak layak diinjck oleh sandalnya."

Ada kemungkinan juga bahwa Musa telah diperintahkan untuk
menanggalkan sandalnya, dan ini adalah yang pertama kali diwajibkan,
sebagaimana yang pertana kali dikatakan kepada Muhammad SAW: j
•fflh'3±lr+3©:±±SSrfe,3©.jfeSiD©3SK"Bangunlah,laluberiiah

peringatan! dan Tuhanmu agungkanlch! dan pakalarmu bersihkanlah,
dr77  perbctczfcr77  c7oscr  rz.#ggr/ha#/cr¢."  (Qs.  AI  Muddatstsir  [74]:  2-5).

Allah yang lebih mengetahui tentang maksud itu.

jKedw¢:     Dalam     khabar    disebutkan,     bchwa     Musa    AS

menanggalkan  terompahnya  dan  melemparkannya  ke  balik  lembah.
Abu AI  Ahwash menuturkan,  "Abdullah mengurijungi  Abu  Musa  di
rumahnya,  lalu didirikanlah  shalat,  Abu Musa pun  iqamah,  lalu Abu
Musa  berkata  kepada  Abdullah,  `Majulah.'  Maka  Abdullah  berkata,
`Engkau saja yang maju, ini ken rumahmu.' Mcka Abu Musa pun maju

dan menanggalkan sandalnya. Lalu Abdullah berkata,  `Apakah engkau
ini sedang di lembah yang disucikan?"890

Disebutkan  di  dalam  Sfochz.A  A4lcfs/I.in,  dari  Sa'id  bin  Yazid,  ia

menuturkan,  "Aku tanyakan kepada Anas,  `Apakali Rasulullah  SAW
mengeljakan   shalat   dengan   mengenakan   sandal?'    Ia   menjawab,
`ya'."89l

Diriwayatkan   oleh   An-Nasa`i   dari   Abdullch   bin   As-Saib:
Bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat pada saat penaklukan Mekkah,

89°  Atsar  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari  dari  AI  Qamah,  lihat  j4d-D%rr ,4/

"a##"5ffi£:;!inanolehMuslimpadapembchasantentangMasjid,bab:Bolehnya

Mengerjakan Shalat dengan Mengenckan Sandal, ( 1/391 ).



lalubeliaumeletakkannyadisebe|akirinya."892

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id AI Khudri RA,

ia   menuturkan,    "Ketika   Rasulullch   SAW   shalat   bersana   para
sahabatnya,      tiba-tiba      beliau      menanggalkan      sandalnya,      lalu
meletakkarmya  di  sebelah  kirinya.  Ketika  orang-orang  melihat  itu,
mereka  pun  menanggalkan  sandal  mereka.  Setelah  Rasulullah  SAW
mengerj akan shalat, beliau bertanya,

g*,tij*ido;j£#C
CApa  yang  membuat   kalian  menanggalkan   sandal-sandal   kaliand'

Mereka menjawab,  `Kani melihatmu menanggalkan sandalmu,  maka
kami   pun   menanggalkan   sandal   kami.'    Maka   Rasulullah   SAW
bersabda,'

• Sesungguhaya (tadi) Jibril mendatangiha, lalu memberitahuha bahwa

pada kedwanya  [yakni sepasang sandal beliau]  fercJcrpcrf fo/orcr#.'  Dan
beliaujugabersabda,

d;i .ji I;'ri rfu` i a;ii Oof t:i:i; qu.I +i;i ;Gr i;;
•he fa03 ut

¢ Apabila seseorang halian mendatangi masjid, maka hendakla

ia  melihat,  jika  ia  melihat  kotoran  pada  sandalnya,  maha
hendahiah      ia      menyapukannya,      lalu      shalat      dengan
mengenakannya. .»893

892DiriwayatkanolehAn-Nasa`ipadapembahasantentangKiblat,bab:DiSebelah

Mana Imam Meletakkan Sandainya Ketika Shalat?, (2/74).
893   Diriwayatkan   oleh   Abu   Daud   pada   pembahasan   tentang   Shalat   dengan

Mengenakan Sandal (1/173).



Dinilai shaAz.A oleh Abu Muhammad Abdul Hag. Ia memadukan
kedua  hadits  sebelumnya  dan  menapis  kontradiktif antara keduanya.
Para   ulama   tidak   berbeda   pendapat   mengenai   bolehnya   shalat
mengenakan sandal bila sandalnya suci yang terbuat dari kulit binatang

yang  disembelih.  Sebagian ulana mengatakan,  bahwa  shalat  dengan
mengenakan sandal adalah lebih utana, yaitu dari makna fiman Allah
Ta'ala.. *:  .8 Le, ut3*3i,19'£ "Pahailah pakalarmu yang indrh di setiap

/memclsw#J  mes/.id."  (Qs.  AI  A'raaf [7]:  31),  demikian  sebagaimana

yang telah dipaparkan. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan tentang orang-
orang yang menanggalkan  sandal,  ``Sungguh aku berharap  ada orang
membutuhkan sandal lalu mengambilnya."

iFe#.gr:  Jika  Anda  menanggalkannya,  maka  tanggalkanlah  di
antara kedua kaki Anda, karena Abu Hurairch inengatakan, ``Rasulullah
SAW bersabda,

•4#J£;*,giv+Lij=,;;
•Apabilaseseorangkalianmengerjakanshalat,makahendahiah

iamenanggalkansandalnyadianlarakedrakahinya':;894

Abu Hurairah mengatakan kapada AI Maqburi, "Tanggalkanlah
keduanya  di  antara  kedun  kakinya,  jangan  sanpai  itu  mengganggu
orang Islam."

RIwayat Abdullch bin As-Saib RA yang menyebutkan bahwa
Nabi SAW menanggalkannya (dan meletakkannya) di sebelah kirinya,
itu adalah karena beliau sebagai imam.  Jika Anda selaku imam,  atau
sedang shalat sendirian, maka silakan lakukan begitu jika Anda mau.
Tapi bila Anda sebagai makmum di dalam shaff, maka janganlch Anda

894  Diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  pada pembchasan tentang  Shalat,  bab:  Orang

yang  Sedang  Shalat,  Bila  Menanggalkan  Sandalnya,  Di  Sebelah  Mana  Ia  Harus
Meletalckannya? ( I/174). Diriwayatkan juga oleh yang lainnya.



mengganggu orang di sebelah kiri Anda dengan sandal Anda itu, dan

jangan pula Anda letakkan di antara kedun telapak kaki Anda karena
akan  mengganggu  Anda  sendiri,  tapi  letakkan  di  depan  kedua  kaki
Anda.

Diriwayatkan dari  Jubair bin Muth'im, bahwa ia mengatckan,
"Seseorang  meletakkan  sandalnya  di  antara  kedua  telapak  kakinya

adalah bid' ah."

KceJ"pa/:  Jika dipastikan ada najis pada sandal,  yaitu  sesuatu

yang disepakati sebagai najis, misalnya darah, atau kotoran yang berupa
kencing  manusia,  maka  hanya  dapat  disucikan  dengan  cara  dicuci
dengan   air.   Demikian   menurut   madchab   Malik,   Asy-Syafi'i   dan
mayoritas ulana.  Jika najisnya diperselisihkan, misalnya kencing atau
kotoran  basah  binatang  temak,   apakah  cukup   dibersihkan  dengan
menyapukan  sandal   atau  khuff  pada  tanah,   atau  tidak?  Ada  dua

pendapat di kalangan kani.

AI    Auza'i    dan    Abu    Tsaur   menyatakan    cukup    dengan
menyapukan    tanah    tanpa    perincian,    sementara    Abu    Hanifch
menyatakan, bchwa bila kering maka dihilangkan dengan cara dikerik
dan digosok, adapun bila basah maka hanya bisa disucikan dengan alr,
kecuali  air  kencing,  maka  menurutnya hanya  bisa  disucikan  dengan
dicuei.

v`  '  Asy-Syafi'i  mengatakan,  "Tidak  ada  yang  dapat  menyucikan

semua itu kecuali dengan air."

Yang    benar    adalah   pendapat   yang    mengatakan,    bchwa

mengusapnya dari khuff dan sandal sudah cukup, hal ini berdasarkan
hadits Abu Sa'id.

Adapun bila khuff atau  sandal  itu terbunt dari  kulit binatang

mati,  bila tidak  disamak,  maka disepakati  najis,  kecuali  pendapatnya



Az-Zuhri dan Al-Laits sebagaimana yang telah dipaparkan dalan surah
ch-Nch|895  dan surah Bara`ah896 mengenai cara menghilangkan najis,

alhamdulillah.

jKeJ..rm:   Fiman   Alla   SWT,    c£31;'     c+3i££i.i     3\j.'l>     &!
C`Sesungguhnya   kam   berada   di   lembah   yang   suci,   Thuwa"   AI

A4clgnddas adalah a/ mw/#crfa¢ar (yang disucikan), cr/ gwds adalah crlfo-

thahaarah  (kesoriian),  al  ardh  al  muqaddasah  edalah  tar\ah  yang
disucikan. Disebut demikian karena Allah ra 'cr/cr mengeluarkan orang-
orang   kafir   darinya   dan   memakmurkannya   dengan   orang-orang
beriman.

Allah  rcr 'cr/a  menetapkan  kelebihan  pada  sebagian  tempat  di
atas  sebagian  lairmya,  sebagaimana  Allah  rcr 'a/a  juga  menetapkan
kelebihan pada suatu masa di atas sebagian lainnya, dan pada binatang

juga demikian.  Allah berhak memberikan kelebihan sekehendak-Nya.
Berdasarkan  ini,  maka  tidak  ada  kaitannya  antara  disucikan  karena
dikeluarkannya orang-orang kafir darinya dan dihuni oleh orang-orang
beriman, karena ada pula yang lain yang menyertai.

Gjj;'  adalah  nana  lembch,897   demikian  riwayat   dari   Ibnu
Abbas, Mujahid dan yang laimya. Adh-Dhahhak mengatakan, ``Yaitu
lembah   yang   dalam   dan   bundar   seperti   sumur   besar."   Ikrimah
membacanya: ¢Jb,898 sedan8kan yang laimya membacanya:  Gj£'. AI
Jaulari899mengatikan,"GjJ;'adalahnanasebuahtempatdisyan.Ada

yang   menyebuthya   dengan   facrsArofe   dan   ada  juga   yang   dengan
dha"mch,  bisa  difurfrl/ dan  bisa  juga  tidak  difcrsdr!/  Bagi  yang
menfcLsfarzrfuya berarti menetapkannya sebagai nana sebuah lembah dan

895 Lih. penafsiran ayat 80 dari surah An-Nabl.
896 Lih. Penafeiran ayat 108 dari sunh Baraa`ah.
897 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thal>ari (16/111) dan AI Mawardi (3/10).
898 Qira`ch ini disebutkan oleh lbnu Athiyah (11/67) dan Abu Hayyan (6#31 ).
&99 Lhi. Ashshihhah (6lz4\6`.



tempat,  dan menetapkannya #crfa.raA (tanpa cr/I/-/crm  f¢ 'rzJ)  sedangkan

yang tidak menfasforJthya berarti menetapkannya sebagai  suatu negeri
dan  suatu  wilayah,  dan  menetapkannya  mcr 'rz/crfe  (dengan  a/I/-/crm

fq 'w/).  Sebagian mereka mengatakan,  ` c;I;' seperti halnya c#, yaitu
sesuatu yang bisa didobelkan (digandakan dua).' Tentang firmin-Nya:

Gjj;'  uii±{, mereka ini mengatakan,  `€j dua kali, yakni gndd!.sa
(disucikan)'."

AI Hasan mengatakan, "Keberkahan padanya dilipatgandakan,
danpenyuciamyadunkali."900

AI Mahdawi menceritakan dari Ibnu Abbas RA: Bchwa disebut
Thuwa   karena   Musa   melewatinya   di   malan   hari,   yaitu   ketika
melintasinya  ia  lalu  naik  ke  atas  lembah.  Ini  adalah  mczsAdar  yang

ie:n¥agfan?P;i£9`*\j€a£„;e¥::a#'nyia:in:e6°;r¥::[£/e#6[o:
};cng s#c].) yang telch engkau lewati, Thuwa. Yakni: yang telah engkau
lalui, sehingga engkau melewatinya dengan perj alananmu.

AI  Hasan  mengatakan,  "Maknanya:  bahwa  ia  disucikan  dua
kali." Ini adalah bentuk masfedclr dari /rfec";aztfow-f7!cfM;aa.

Firman Allah SWT,  a:-;;i:i GFj "Der# j4ha /e/aft 7#emz./I.A ham#"

yakni   Aku   telah   memilihmu   untuk   risalah   (kerasulan/perutusan).
Orang-orang Madinah, Abu Amr,  `Ashim dan AI Kisa`i membacanya:
di-#i
Sana,

Gij,  sementara Hanzah membacanya:  ::+}*JSLl  ui3,9°]  maknanya

hanya  saja   j£-;;::i  Gfb di  sini  lebih  utama karena dua  alasan:
Per/cr7"cr:  Ini  lebih  sesuai  dengan  tulisannya.  Kec7wa:  Ini  lebih  serasi

dengan  redaksinya,  yaitu  berdasarkan  firman  Allah   `4zzcz  wo  Jcr//cr:

900  Atsar  dari  AI  Hasan  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari  (16/Ilo)  dan  AI

Mawardi (3/10).
9°]  Qira`ah Hanrd  ini  disebutkan  oleh Ibnu Athiyah  (11/67)  dan Abu Hayyan

(6#31 ). Lih. r4qrib A#-Ivtxp„., hal.  141.



`£iL<{jSL`6&{3°€i~j£©c±ji±."H¢z.Masa.Ses«#gg%Any¢4haz.##¢A
Tuharmu,  maka tanggalkanlah kedua terompahmu,"  sdiingga derrgar+
redaksi  ini  meluncurkan  pembicaraan  ini.  Demikian  yang  dikatakan

Oleh An-Nuhas.902

Fiman Allah SWT,  Efj  0,  €f:£ ""aha de#grrhaJ7/aft apr
yang a:ken diwakyukan (kepadamu)."

Mengenai potongan ayat ini dibahas satu masalah.

Ibnu    Athiych9°3    mengatakan,    "Ayahku   -semoga   Allah
merahmatinya-    menceritakan    kepadaku,    ia    mengatakan:    Aku
mendengar   Abu   AI   Fadhl   AI   Jauhari   -semoga   AIlali   rcr'cr/a
merahmatinya,     mengatakan,     `Ketika     dikatakan    kepada    Musa
shalowatullahiwasalamwhi`alaihi,T{£±.r\,i±:jh¢mahadengarkanlah
apr ycrng ckczjc cJz.waky2jfacz7c ¢eprdrmw/), ia berdiri di atas sebuah batu,

bersandar kepada batu lairmya, menempatkan tangan kanannya di atas
tangan  kirinya  (sedekap)  dan  menempelkan  dagunya ke  dadanya,  ia
berdiri mendengarkan, sementara semua pakaiannya terbuat dari wol' ."

Menurut saya (AI Qurthubi): Itu adalah sikap mendengarkan

yang baik sebagaimana yang semestinya, karena Allah telah memujinya
sebagaimanafirman-Nya:Sjt4±'Bi:'£L£;:i6l;;3jj@16L#.a.j€!t
'ff^  iS>il C`Yang mendengarkan perkataan lalu  mengikuti  apa yang

paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi
Allah petukyuk dan mereka itulah orang-orang yang mempurryal akal."

(Qs. Az-Zumar [39]:  18), dan Allah mencela sikap yang kebalikan dari
ini,  sebagaimana  fiman-Nya:  z,AI>  £|;i:i.  £    j:;i  ;€  "KczJ"i.  /ebz.A
mengetahai dalam keadaan bagainana mereka mendengarkan" (Qs. AI
Isra`  [17]:  47).  Allah memuji  orang yang  diam untuk mendengarkan

902 Lih. /'rcrG 4/ g#r `cl7l (3/34).
9°3 LTh. A| Muha;rar Al "dyii (1116]).



perkataan-Nya  yang  disertai  dengan  menghadirkan  hati,  dan  AIlah
memerintahkan para hamba-Nya untuk bersikap demikian sebagai suatu
e6tl±a3S:#¥FD:::p=6:;Ndy,:ac#:r!4';H'i%-6m£;'Lfid.!„##A

balk-balk,  dan  perhatihanlah  dengan  tenang  agar  kamu  mendapat
rchmcrf." (Qs. AI A'raaf [7]: 204). Di sini Allah mengatckan, 0-a`6
T[£±. ¢` Maha  dengarkanlah  apa yang clan  diva:dynhan  (kepadanu)"

karena dengan demikian akan diperoleh pemahaman dari Allah rcz 'a/a.

Diriwayatkan dari Wchb bin Munabbih, bahwa ia mengatakan,
"Di   antara   etika   mendengarkan   adalah   diamnya   anggota   fubuh,

menundukkan       pandangan,       men9kousentrasikan       pendengaran,
menghadirkan   hati   dan   anbisi   untuk   mengamalkan.   Itulali   etika
mendengarkan yang disukai Allah ra 'a/cr."904 Yaitu seseorang menchan
anggota tubuhnya dan tidak menyibukkan diri dengan hal lain karena
akan  mengganggu  kousentrasi  hati  terhadap  apa  yang  didengarnya,
menundukkan pandangan sehingga hatinya tidak lengah karena melihat
hal    lain,    mengkonstrasikan    pikiran    sehingga    benaknya    tidck
membisikkan   hal   lain   selaln   yang   tengali   didengarkannya,   serta
beranbisi untuk memahami lalu menganalkan apa yang dipaliami itu.

Sufyan   Ibnu   Uyainch   mengatakan,   "Ilmu   pertana   adalch
mendengarkan, kemudian memahani, kemudian menghafal, kemudian
menganalkan,   kemudian  menyebarkan.   Bila  seorang  hamba  telali
mendengarkan  Kitabullah  ra'a/a  dan  Sunnah  Nabi   SAW  dengan
seksama dengan niat yang tulus sebagainana yang disukal Allah, maka
AIlch   akan   memahamkannya   sebagainana   yang   disukainya   dan
menjedikan baginya cahaya di dalam hatinya."

Fiman Allah SWT,   ;jlflf ;,ij t3j=-6 .I;i  ~jf a'£-Y' 'ai 6i -j£

9°4 Atsar dari Wahb ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam A/ Bade (6/176).



-CS!f*,`.Sesungguhnya Aha ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang

haq)  selain  Aku,  maka  sembahiah  Aku  dan  dirihanlah  shalat  untuk
mengingat Aku."

Mengenai ayat ini dibchas tujuh masalah:

Perfoma:   Ada   perbedaan   pendapat   mengenai   penakwilan
~C;z=j!,.   Suntu   pendapat   menyatakan:   Kemungkinan   maksudnya

adalah agar kamu mengingatku di dalannya, atau maksudnya adalah
agar Aku menyebutmu dengan pujian di dalan  `iliyyin9°5   karenanya.
Maka   masAdanya   berdasarkan   pemaknaan   ini   kemungkinannya
diz.d7za/czfkan(disandangkan)kepada/cr'z./dankepadamcr/cf/.906

Pendapat      lain      menyebutkan:      Maknanya,      peliharalah

pelaksanaan   shalat   setelali   tauhid.   Ini   adalch   peringatan   tentang
besamya perkara  shalat karena merupakan ketundukan kepada Allah
ra 'a/a dan menchadap di hadapan-Nya.  Berdasarkan pemaknaan ini,
maka  shalat  adalah  adz-de].fro.  Allah  ra'a/a juga  menyebut  shalat
dengan sebutan cZzz.fr di dalan fiman-Nya:  ,fit j|;  j£ {j==;`6 "Maha
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah'' (Qs. AI I`]m:u. ch r:6Z].. 9).

Pendapat  lairmya  menyebutkan:  Maksudnya,  jika  kamu  lupa
lalu  kamu  ingat,  maka  shalatlch,  sebagaimana  disebutlcan  di  dalan
hadits:

.tit; ';i di
C.Maha hendaklah. ia melaksanakaitrya ketiha teringat." Yalmi bah:Nlti

shalat itu tidak gugur karena lupa.

iKed«a:  Malik  dan  yang  lainnya  meriwayatkan,  bahwa  Nabi
SAW bersabda,

905  yaifu kitab  yang mencatat segala pelbuatan orangorang  yang berbakti.  (AI

Qur*L#tTA#£4charanaryfr/Dwrea;.#}.ii/6DdanA/BdrA"whJ.f*(6/132).



:i;3 ¥ haw .JS cii+; I;i \{±4j; i{=L` )i 3S\± if ii` ;S

.-c±al,:givft?,<b,:]Ji,
"Barangsiapa yang tertidur  sehingga terlewatkan shalat  atcru

lupa ahan  shalat,  maha hendaklah ia mengerjakamya ketika
teringat akan shalat tersebut, karena sesungguhnya Allah `Azza
wa  Jalla  berfirman, . Dan dirihanlah  shalat untuk mengingat
Akul ..,90J

Abu Muhammad Abdul  Ghani  Ibnu  Sa'id meriwayatkan dari
hadits Hajjaj bin Hajjaj -yaitu Hajjaj  pertama yang Yazid bin Zurai'
meriwayatkan darinya- ia mengatakan:  Qatadah menceritakan kepada
kami, dari chas bin Malik, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya
tentang seseorang yang tertidur sehingga terlewatkan shalat dan terlupa
akan shalat, maka beliau menjawab,

.6j-;,;!dr;.Ji,a-,Jfr
EI

• Kaf iaratnya (tebusannya) adalch melaksankaan shalat tersebut

ketikamengingatrya....sos

Ibrahim   bin   Thahman   memutaba'ahnya   (menguntkan)   dari
Hajjaj. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Hanma bin Yahya dari

Qatadch.

907 Diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan tentang Waktu-Waktu Shalat, bab:

Tertidur Sehingga Terlewalkan  Shalat (1/14).  Syaflch Muhammad Fuad Abdul Baqi
mengatckan,  "Ini  mursal,  Muslim  telah  menyanbungnya  dari  Abu  Hurainh  pada
pembchasan tentang Masjid dan Tempat-Tempat Shalat bab: Mengqadha Shalat yang
Terlewat dan Anjuran Menyegerakan Qadhanya.

908 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Masjid, bab: Mengqadha

Shalat  yang  Terlewat  dan  Anjuran  Menyegerakan   Qadhanya,   dan  Malik  pada
pembchasan tentang Waktu-Waktu Shalat, bab: Tertidur Sehingga Terlewatkan Shalat,
serta Ahmad di dalam .4/ A/z4rnnd (3/184).



Ad-Daraquthni  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  dari  Nabi
SAW, beliau bersabda,

•liJ; ,;i edj :ie ,gul, *
`CBarangsiapa terlupa akan suatu shalat, maka wakeunya adalah ketiha

i.az.7!grfsfocr/affersebwf."9°9Makasabdabeliau:

.lit; ';i di
"Henddiah  ia  mengerjahannya  ketika  mengingatnya"  rne"]r]i|iikkan

wajibnya mengqadha bagi yang tertidur dan yang lupa akan shalat, baik
shalat  (yang  terlewat  atan  terlupakan)  itu  banyck  maupun  sedikit.
Demikian   pendapat   umumnya   ulama.   Diceritakan   juga   pendapat

janggal  yang  menyelisihi  ini  dari  sebagian  orang,  nanun  itu  tidak
dianggap  karena  menyelisihi  mash  hadits,  yaitu  bila  lebih  dari  lima
shalat maka tidck wajib qadha.

Menurut     saya     (AI     Qurthubi):     Allah     rcr'cr/cr     telah
memerintahkan   untuk   mendirikan   shalat   dan   menetapkan   waktu-
waktunyasecaraterfentu,yaituAllahberfiman,j£Jtj!j±,:j2tji
"Dirikanlah shalat dart sesudah matahari tergelincir" (Qs. islal  T.\7|..

78) dan ayat-ayat lairmya. Maka orang yang mengeljakan shalat malan
hari  di  siang  hari  atau  sebaliknya,  berarti  ia tidak  melcksanakannya
sesuai perintalL  tidak ada pahala baginya dan dengan begitu  ia juga
durhaka.  Sampai di sini maka tidak wajib qadha atasnya untuk shalat

yang telch berlalu.

Seandainya saja tidak ada sabda Nabi SAW:

•,iJ; ,

9°9 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalan Sw#amya, ( 1/423).



•.Barangsiapa yang tertidur  sehingga terlowatkan  shalat  atc[u

lupa  akan  shalat,  maha  hendaklah  ia mengerjakan:nya ketika
teringat akan shalat tersebut."

Tentu  orang tidak  akan  peduli  dengan  shalat yang  dilakukan
tidak pada waktunya. Mcka berdasarkan ini, qadha itu tidck ditetapkan
waktunya,  karena  qadha  itu  berdasarkan  perintali  yang  baru,  bukan
berdasarkan perintah yang pertama.

iKefz.gr[:   Adapun  yang  meninggalkan  shalat  dengan  sengaja,
maka   Julnhur   juga   berpendapat   wajibnya   mengqadha   atasnya,
walaupun  dengan  a{esengajaannya)  itu  ia  durhaka,  kecuali  pendapat
Daud yang disepakati oleh Abu Abdinahman AI Asy'ari Asy-Syafi'i.
Demikian yang dikemukakan oleh Thnu AI Qushar darinya.

Perbedaan antara yang sengaja, lupa dan tertidur adalch kadar
dosanya,  orang yang sengaja (meninggalkan shalat) maka ia berdosa,
dan semuanya itu hanis mengqadha. Argumen Jumhur adalali fiman
AIla  rcz'c7/a:  €j{=)i   i|;c.3\~i  "Dq»  agr7r  mc»dz.rz.ha»  sAa/a/."  (Qs.  AI

An'aam   [6]:   72)  tanpa  membedckan  antara  yang  dilakukan  pada
waktunya dengan yang  setelah berlalu waktunya,  ini  adalah perintah

yang  mengindikasikan  wajib.   Lagi  pula  telah   ditetapkan  perintah
mengqadha bagi yang tertidur acetiduran sehingga terlewalkan wahi]
shalat) dan yang terlupa, padahal keduanya tidak berdosa, maka apalagi
bagi yang sengaja. Kemudian dari itu, sabda beliau: "Barc7»grz.czpc7 )/a72g

tertidur  sehingga  terlewatkan  shalat  atou  lupa  akan  shalat  ..."  lapaL
disini adalah meninggalkan, Allah rcr 'cr/a berfiman,  fS;js  'fii  i;i
"Mereka telah lupa kepada Allah, maka AIlah melupakan mereha." (Qs.

At-Taubah  [9]:  67)  dan  berfiman,  ;{:£ji   ;1:±ifa   'fi{   i;i  "/I)tr#

janganlah  kamu  seperti)  orang-orang yang lupa  kepada  Allah,  lalu
Allah mekyadikan mereka lupa kepada mereka sendiri." (Qs. AI H_asryr

[59]:  19),  baik  itu  disertal  lupa  maupun tidak,  karena  sesungguhnya



Allah ro 'a/a tidak pemch lupa. Maka maknanya adalah: meninggalkan
mereka.   1{+3  ji   .€1:   i.,   -i;iLf   €  "4y¢r  mo»a  so/.a yng Kamz.
rasckhhan,  atou  Kani jadikan  (marmsia)  lupa  kepadanya."  (Qs.  AI
Baqarah [2]: 106), yakni Kani meninggalkannya.

Demikian juga teringat setelah lupa atau lainnya, Allah rcr 'c7/a
berfirman (dalam hadits qudsi),

a
.f•sr J',£';.. ± a,if..Oj

"Barangsiapa  mengingat-Ku  di  dalam  diri-Nya,   maha  Aha

mengingatnya di dalam mri-Ku..'9"

Padahal  sesungguhnya  Allah  rcr'cr/cr  tidak  pemah  lupa,  jadi
maknanya adalah: Aku mengetahui. Demikian juga makna sabda beliau
SAW:

•tiJ; ,;i
"Ketika    teringat     ahem     shalat     tersebuf'     yalrmi    toedfa

mengetahuinya.

Kemudian dari itu,  hutang piutang antar sesana manusia bila
terkait  dengan  waktu,  kemudian tiba  waktunya,  maka  penunaiannya
tidak gugur setelah tiba waktu wajibnya.  Ini temasuk di  antara yang

penggugurannya  adalah  dengan  pembebasan  terhadap  hutang-hutang
pada Allah  ra'a/cz,  bukankah pembebasannya  itu  tidak  dapat teriadi
kecuali dengan seizin dari-Nya.

Kemudian  dari  itu,  kani  telah  sepakat,  bahwa bila  seseorang
meninggalkan puasa Ramadhan satu hari dengan sengaja tanpa udzur,

9t° Diriwayathan oleh AI Bulchari pada pembahasan tentang Tauhid, Muslim pada

pembchasan tentang Dzikir dan Doa, bab:  Anjuran Berdzikir Kepada Allal]  ra 'a/cz
(4#061), At-Timidzi pada pembahasan tentang Doa, Ibnu Majah pada pembahasan
tentang Adab, dan Ahmad di dalam i4/ Mng»ad ( 1#51).



maka ia tetap wajib mengqadhanya, maka demikian juga shalat.  Jika
dikatakan: Telah diriwayatkan dari Malik, "Barangsiapa meninggalkan
shalat   dengan   sengaja,   maka   tidak   mengqadha   selamanya."   Ini
mengisyaratkan bahwa yang telah berlalu itu tidak akan kembali, atau
ini  sebagai  perkataan yang keluar dari  lin8kup batasan,  sebagainana
diriwayatkan dari  Ibnu Mas'ud dan Ali, bahwa orang   yang berbuka

pada  bulan  Ramadhan  dengan  sengaja,  maka  tidak  dapat  ditebus
walaupun  dengan  berpuasa  setahun  penuh.  Namun  demikian,  tetap
harus  memenuhi  tugas  yang  telch  dibebankan,  yaitu  melaksanakan

qadha  sebagai  pengganti  pelaksanaan,  atan  disertai  dengan  taubat.
Setelah itu, perkaranya terserah kehendak AIlah.

Abu  AI  Muthawwas  meriwayatkan  dari  ayahnya,  dari  Abu
Hurairch, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

.ififa°o!3,;.fuiicf:+;iJ'11=:£'JlaJdyl;i;#jJ
"Barangsiapa berbuha  sehari  pada bulan  Ramadhan  dengan

sengof a, maha tidak dapat ditebus waloupun dengan berpuasa
Setahun permh."9"

Ini   kemungkinanya,  jika  sAchz.A,   maka  maknanya   adalch
sebagai pemberatan,  namun ini hadits  d7za 'z/ yang  diriwayatkan oleh
Abu Daud. Tentang ha#crramya telah disebutkan dalan banyak hadits
fhoAz.A, di antaranya adalah mengqadha satu hari, alhamdulillah.

jKeemprf: Sabda Nabi SAW:

. . . th7 3f 5ie ir ii` i;
S

9t I Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa, bab Pemberatan.

Ini disebutkan oleh As-Suyuthi  di dalam .4/ /amz.' A/ K¢b7.r dari riwayat Abu Daud
Ath-Thayalisi, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, AI Bainaqi di dalam ,4s-
Szf»cr# 4/ L/crmz. ' dari Abu Hurairah, dan dari riwayat Ath-Thabrani di dalam .4/ Kabz.r
(AI Bainaqi dari Ibnu Mas'ud secara maxpz{/ Silakan periksa catatan kaki .4/ /omz. ' A/
Kab7.r (4/51 ), di sana terdapat banyak sekali faidah yang bisa diambil.



`CBarangsiapa yang tertidur sehingga terlewatkan shalat atou lupa akan

J#cr/cr/ . . . " tentu al hadits, ini mengkhususkan keumuman sabda beliau:

•..*;ug-r:dif:;fu:#apoie;
C`Pena pencatat amal dianghat dart tiga golongan:  Dari orang

tidur sehingga ia terjaga ...»912

Yang   dimaksud   dengan   diangkat   di   sini   adalch   diangkat
dosanya,  bukan dihapuskan kewajiban darinya,  dan ini tidak berlaku

pada kategori sabda beliau: '.Ff9rfufj
"dan dart anak kecil  sehingga ia mimpi basahi' wala;xpiun "asith dan.i

rangkaiannya. Karena itu, bexpatokanlah pada asalnya.

jKc/I."a:  Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  makna  orang

yang teringat akan shalat yang sudah terlewat dan saat itu ia sedang di
akhir waktu shalat,  atau teringat clan suatu  shalat (yang terlupakan)
ketika sedang shalat (yang lain).

Secara global, pendapat Malik menyatakan, bahwa orang yang
teringat  akan  suatu  shalat  (yang  terlupakan)  sementara  telah  masuk
waktu  shalat  lainnya,  maka ia memulai  dengan melaksanakan  shalat

yang  terlupakan  itu jika jumlahnya maksimal  lima  shalat,  walaupun
dengan begitu ia clan kehabisan walchi shalat tersebut. Tapi jika lebih
dari. lima  shalat,  maka  ia  memulai  dengan  shalat  yang  telah  tiba

9]2  Diriwayatkan  oleh  Ath-Thabrani  di  dalam  i4/  Kcrbz.r  dari  Ibnu  Abbas,  AI

Haitsami  di  dalan Mc/I/.mcr ' j4z-Zcm;az.cJ,  6/251,  kitab  Hudud,  bab:  Diangkatnya Pena
dari  Tiga Golongan.  AI  Haitsami mengatakan,  "Diriwayatkan oleh  Ath-Thabrani  di
dalam j4/  Kc7bz.r  dan  [4/ f4asc7/fe,  dan  ia  mengatakan,  `Tidak  diriwayatkan  dari  Ibnu
Abbas kecuali dengan sanad ini. ' Di dalannya terdapat Abdul Aziz bin Ubaidullah bin
Hamzah,  ia  perawi  yang  dj!cr'J/"  Silckan  periksa  catatan  kaki  ,4/ /aml.'  4/  Kczbi.r
(2/2215).



walctunya itu. Seperti demikian juga pendapat Abu Hanifch, Ats-Tsauri
dan Al-Laits, hanya saja Abu Hanifch dan para schabatnya mengatakan,
"Menurut kami, bahwa berurutan adalah wajib dalani sehari semalani

jika  waktunya  luang  untuk  melaksanakan  shalat  yang  terlewat  dan
shalat yang telah tiba waktunya itu. Bila khawatir akan kehabisan walthi
shalat yang telah tiba itu, maka dimulai dengan shalat itu." Bila (yang
terlewat  itu)  1ebih dari  sehari  semalam,  maka menurut mereka tidak
wajib beruntan.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri keharusan berurutan`, darn ia tidak

membedakan  antara yang  sedikit  dengan  yang  banyak.  Pendapat  ini

juga    merupakan    inti     dari    pendapat    Asy-Syafi'i.     Asy-Syafi'i
mengatakan,  "Pilihannya,  yaitu memulai dengan yang sudah terlewat
selana tidak dikhawatirkan clan kehabisan waktu shalat yang telah tiba
ini.   Jika  tidak   demikian,   memulai   dengan  shalat  yang  telah  tiba
waktunya itu, maka itu juga sah.

AI Atsram menyebutkan keharusan benmtan dalam madchab
Ahmad untuk shalat enam puluh tahun atau lebih, dan ia mengatakan,
"Tidak  selayaknya  seseorang  mengeljakan  suatu  shalat  padahal  ia

teringat akan shalat sebelumnya (yang terlewatkan) karena hal itu akan
meusaknya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA, ia
mengatakan, ``Rasulullch SAW bersabda,

;f `\ij; 3i g3)`! i,i;j3 a:J&= ;;A:a j :;A;, ;i:,ii :i; ,
_.,,,,

'gr dl                d3                                         ,            ,

j' cLt q i3
``Apabila seseorang di antara kalian teringat akan suatu shalat

ketika ia sedang mengerjakan shalat f;ardha, maha hendcklah ia
memulat  dengan yang sedang ia kerjakan itu.  Setelah selesai



darinya,barulahiamengerjakanshalatyangterlupakanitu."D\3
Umar bin Abu Umar (salah scorang perawinya) adalah rna/.Azf/

(tidck dikenai).914

Menurut saya (AI Qurthubi):  hi jika sAchz.A, maka menjadi
hujjah bagi Asy-Syafi'i untuk memulai shalat dengan shalat yang telah
tiba waktunya itu. Naniun yang chaAz.A adalah yang diriwayatkan oleh

para  perawi  sAchz.A  dari  Jabir  bin  Abdullah:  "Bchwa  ketika  perang
Khandaq,  Umar mencela  orang-orang  kafir  Quralsy,  lalu  ia  berkata,
`Wahai Rasulullah, demi Allah, aku hampir tidak melaksanakan shalat

Ashar  hingga  matahari  hanpir  terbenam.'  Maka  Rasulullah  SAW
bersabda,

.rfe 'J! &13
• Dend Allah, aku juga belum melaksanaharmya.'

Lalu   kani   menunmi   Buth-han9]5,   lalu   Rasulullah   SAW
berrmdhu, dan kami pun berwudhu, kemudian Rasulullah SAW shalat
Ashar setelah terbenamnya matahari, kemudian setelah itu beliau shalat
Maghrib."9]6  Ini  adalah  nash  tentang  memulal  dengan  shalat  yang
terlewat sebelum shalat yang telch tiba waktunya, apalagi Maghrib itu
waktunya sangat sempit. Demikian pendapat yang masyhur di kalangan
madzhab kami dan Asy-Syafi 'i sebagaimana yang telali dipaparkan.

9]3 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalan Sa/»amya, ( I/421).
9]' Ibnu Adi mengatakan,  "Ia haditsnya munkar." Lih. ,4f-ra '/;.g i4/ Arfe/ghoJ.  `a/a

Ad-#5arB#'.#|4eiLg)indHanmchdanrmha,demikianyangdikatakanolehsemua

muhaddits.  Para ahli bahasa menyebuthan Bathihan,  dengan /czffrch di awalnya dan
hasrch pada huruf kedua, yafu sebuch lembch di Madinch yang merupakan salch satu
dari  ketiga  lembal  Madinali,  yaitu:  Aqiq,  Buth-han  dan  Qanah..  Lih.  Arfef }.crm  ,4/
B"/#D¥waayAa]Eoai¥+A/i539karipadapembchasantentangwakfu-Wakfushalat,

bab:  Orang  yang  Shalat  Mengimami  Jama'ch  Setelah  Habisnya Waktu  Shalat,  dan
Muslim pada pembahasan tentang Masjid, bab: Dalil Bagi yang Mengatakan Bahwa
Shalat Wustha Adalah Shalat Ashar. Silakan periksa *4/-£# `/# ` wcr ,4/ "ar/.a# ( 1/145).



At-Timidzi meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin
Mas'ud,     dari     ayahnya:     "Bahwa    orangrorang     musyrik    telah
menyibukkan   Rasulullah   SAW   pada   empat   shalat   dalam   perang
Khandaq, hingga masuk walthi malam sebagainana yang dikehendaki
Allah      ra'a/c7.      Lalu      beliau      memerintahkan      Bilal      untuk
mengumandan8kan adzan, lalu Bilal pun adzan, kemudian iqamah, lalu
beliau shalat Zhuhur, kemudian iqamah lagi, lalu beliau shalat Ashar,
kemudian  iqamch lagi,  lalu beliau shalat Maghrib, kemudian iqamah
lagi, lalu beliau shalat |sya.»917

Berdasarkan  inilah  para  ulama  berdalih,  bahwa  orang  yang
terlewatkan    shalat,    maka    ia    mengqadhanya    secara    berurutan
sebagainana urutan yang terlewat itu, yaifu dilakukan ketika teringat,
dan itu dilakukan dalam satu waktu.

Kemudian  para  ulama  berbeda  pendapat,  apabila  ia  teringat
shalat yang terlewat itu di waktu yang sempit (yakni teringat di walchi
shalat   yang   waktunya   sempit),   ini   menjadi   tiga  pendapat,   yaitu:
Perfcrmcr:  Memulai  dengan yang terlewat walaupun hingga kehabisan
waktu  shalat tersebut.  Demikian pendapat Malik,  Al-Laits,  Az-Zuhri
dan yang lainnya sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Kec7wa:  Memulai  dengan  shalat yang telali  tiba  walrfunya  itu.

demikian  yang  dikatakan  oleh AI  Hasan,  Asy-Syafi'i,  para ahli  fikih
dari kalangan ahli hadits,  AI Muhasibi  dan Ibnu Wahb dari kalangan

para sahabat kami.

Ker7.grz: Boleh memilih mana yang akan didahulukan. Demikian

pendapat Asyhab.

9L7 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Waktu-Waktu Shalat,

bab:   RIwayat-Riwayat   Tentang   Seseorang   yang   Terlewatlcan   Beberapa   Shalat,
Manakah yang Lebih Dulu Dikerjckan? (1/337, nomor 1793).



Alasan utananya adalah banyak shalat dan tidak ada perbedaan

pendapat bahwa itu dimulai dengan shalat yang telah tiba waktunya itu.
Demikian yang dikatckan oleh AI Qadhi `Iyadh.

Para    ulana   berbeda   pendapat    mengenai    kadar    sedikit,
diriwayatkan  dari  Malik,  bahwa  in  adalah  lima  shalat  atan  kurang.
Pendapat  lain  menyebutkan  empat  shalat  atan  kurang  berdasarkan
hadits Jabir. Dan semua madchal} sepckat, bahwa enan shalat terhitung
banyck.

IKcc»am:   Tentang   orang   yang   teringat   akan   shalat   (yang
terlewatkan) kctika ia sedang mengeriakan shalat. Jika ia sedang shalat
di belakang iman, maka semun ulana baik yang bexpendapat wajibnya
berurutan maupun yang tidak mewajibkannya, menyatakan bchwa ia
tetap  melanjutkan  shalatnya  ini  bersama  imannya  hingga  shalatnya
selesai. Landasannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik dan Ad-
Daraquthni  dari  lbnu  Umar,  ia  mengatakan,  ``Apabila  seseorang  di
antara kalian lupa akan suatu shalat dan tidak ingat kecuali ketika ia
sedang (shalat) bersana imam, maka hendaklch ia (tetap melanjutkan
shalat)   bersama   imam.   Setelah   selesai   dari   shalathya   banilch   ia
mengeljakan  shalat  yang  terlupakan  itu,  kemudian  ia  mengulangi
shalathya  yang  ia  lakukan  tadi  bersana  imam."9]8  Ini  lafach  Ad-
Daraputhni.

Musa  bin   Harun   mengatakan:   Abu   lbrahim   At-Tutjumani
menceritakan  kepada  kami,  ia  mengatakan:   Sa'id  menceritakannya
kepada  kami   dan   menyandarkannya  kepada  Nabi   SAW.   Namun

penyandarannya ini hanya asumsi. Jika ia menarik penyandararmya iri
maka itu sesuai dengan yang benar.

Kemudian  para  ulana  berbeda  pendapat,  Abu  Hanifah  dan

9]8 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (I/421).



Ahmad   mengatakan,   "Ia   mengerjakan   shalat   yang   teringat   itu,
kemudian  baru  mengeljakan  shalat  yang  ia  lakukan  bersama  imam,
kecuali   bila   antara   kedua   shalat   itu   lebih   dari   lima   shalat.   Ini

sebagaimana yang telah dikemukakan dari para ulana Kufch. Ini juga
merupckan madzhab sejumlah sahabat Malik di Madinah.

AI  Kharqi  menceritakan  dari  Ahmad  bin  Hanbal,  bchwa  ia
mengatakan,     "Barangsiapa    teringat    akan     suatu    shalat    (yang
terlewatkannya) sedangkan ia sedang mengerj akan shalat lainnya, maka
ia menyempumakan shalat tersebut lalu mengqadha yang teringat itu,
lalu  mengulangi  shalat  yang  ia  lanjutkan  tadi  jika  waktunya  masih
mencukupi. Bila khawatir akan kehabisan waktu shalat dan ia sedang
mengeriakannya,    maka    tidak    perlu    mengulangnya,    itu    sudah
mencukupinya dan mengqadha yang terlewat itu."

Malik  mengatakan,  ``Barangsiapa  teringat  akan  suatu  shalat

(yang  terlewatkannya)  ketika  ia  sedang  mengeljakan  shalat  lairmya
yang  telah  dilaksanakannya  dua  raka'at,  maka  ia  salam  setelah  dua
raka'at. Jika ia sedang menjadi imam, maka baginya tidak sah dan juga

yang   dibelakangnya,   serta   shalatnya  batal."   Inilch  pendapat  yang
populer dari madchab malik,

Namun   para  peneliti   dari   kalangan  para   sahabatnya   tidak
bexpendapat demikian, karena pendapatnya ini berkenaan dengan orang

yang   teringat   akan   suatu   shalat   ketika   sedang   shalat   dan   telah
mengerjakannya satu raka'at, yaitu dengan menambahkan satu raka'at
lalu  salam.  Jika  ia  teringat  (akan  shalat  yang  terlewat  itu)  ketika  ia

sedang  shalat  dan  telah  melaksanakannya  tiga  raka'at,  maka  tinggal
ditambahkan satu rcka'at lagi lalu salam, maka shalat ini menjadi shalat
nafilah   baginya   dan  tidak   rusak.   Seandainya   dianggap   tidak   sah

sebagaimana yang tadi disebutkan, dan batal, maka tidak diperintahkan
untuk   menambahkan   raka'at    laimya,    sebagaimana   halnya   bila



seseorang    berhadats    setelch    satu    raka'at,    maka    tidak    perlu
menambahkan raka' at lainnya.

iKefo/.wh:  Muslim meriwayatkan dari  Qatadah,  ia menuturkan,
"REulullah SAW menyampaikan pidato di hadapan kani" kemudian ia

menyebutkan hadits tempat wudhu secara panjang lebar, di antaranya
disebutkan: "Kemudian belian bersabda,

•:3Lisj*'`i
• Ketahuilah, bahwa halian bisa mencomoh padcku.' RTFrmwhan

beliau bersabda,

;ifei:+a;ij'*ufaL.jiiLi;cL.i€fpij#i€;i;i

Cp \{Lj; Ou; J± :;3 .c+fyi 5S\:4Jl 'L;3 ;pl ji
.G33 :de us ifl.I 'o6' I;S c¢' ii;

• Ketahuilah, bahwa dala]in tidur itu tidak ada kelalaian, karena

sesungguhnya  kelalalan  itu  adalah  pada  orang  yang  tidak
mengerja:ken   shalat   hingga   datang  wckrfu   shalat   lot:rmya.
Barangsiapa      melakukan      itu,      maha      hendaidah      ia
mengerjaharmya  ketiha  menyadarinya.  Jiha  hingga  keesokan
harinya,     maha     hendaklah     ia     mengerjakanya     pada
wabwnya'."9]9  Diriwayalcan juga oleh Ad-Daraquthni  seperi
itu yang sana dengan lafach Muslim.

Konteksnya menunjukkan untuk mengulang yang  diqadha itu
dun kali,  yaitu ketika teringat dan ketika tibanya waktu shalat itu di
waktu berikutnya. Ini dikuatlcan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu

9]9 Diriwayatkan oleh Muslin pada pembchasan tentang Masjid, bab: Mengqadha

Shalat   yang  Terlewat   dan   Anjuran  Menyegerakan   Qadhanya  (I/473)   dan   Ad-
Daraquthi (1/386).



Daud  dari  hadits  Imran  bin  Hushain,  yang  nana  ia  menceritakan
kisahnya, di bagian akhimya beliau bersabda,

.\{fr \{:i L+:i; \=ji± +: :, 3,~+ilo, :ie +±:; ,4;®ji :;;

•. Maha barangsiapa di antara kalian mendapatkan shalat Subwh

dalam  keadaan  balk  keesokan  harinya,  maha  hendaklch  ia
mengqadhabersarnanyayangsamadenganitu."92;0

Menumt    saya    (AI    Qurthubi):    Ini    tidak    sebagaimana
konteksnya,  karena  tidak  perlu  diulang  selain  hanya  satu  kali  (yaitu

qadhanya), ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
dari  Imran  bin  Hushain,  ia  menuturkan,  "Kami  berangkat  bersana
Rasulullch SAW dalan suatu pasukan perang, -atau ia mengatakan:
suatu brigade- Ketika tiba waktu akhir malan kani beristirahat. Kani
tidakterbangunhinggakamiterbangunkanolehpanasnyasinarmatahari,
mcka ada di antara kanri yang melompat karena kaget. Ketika Rasulullch
SAWbangurLbeliaumemerintahkankami,makakanipunbertolak,lalu
kami   beljalan   hingga   matahari   mulai   meninggi,   1alu   orang-orang
melaksanakan      keperluan-keperluan      mereka,      kemudian      beliau
memerintah Bilal, lalu Bilal pun adzan, kemudian kami shalat dun rakaat.

Kemudian  beliau  memerintahkannya  lagi,  lalu  Bilal  iqanah,

kemudian kami  shalat Subuh,  lalu kami berkata,  `Wahai Nabi Allah,

perlukah  kita  mengqadhanya  pada  waktu  esok  harinya?'  Rasulullah
SAW bersabda kepada mereka,

o*#;Jr},±&,+a;-i
•Apakah    Allah    melarang    kalian    melakuhan    riba    tapi

920 Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab:  Tentang

Crag  yang  Tertidur  Sehingga  Terlewadcan  Shalat  atan  Terlupakan  Akan  Shalat
(1/118, nomor 438).



menerimanya dart ha|ian2. ."92`

AI Khaththabi mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun

yang menyatakan wajib ini [yakni wajibnya mengulangi lagi keesokan
hari  pada  waktunya].  Jadi  tampaknya  perintah  tadi  adalah  sebagai
anjuran untuk menjaga keutamaan waktunya dalam mengqadha. Yang
benar    adalali    meninggalkannya    [yakni    tidak    mengulangi    lagi]
berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

9* if£3 ir]i L£ &i +fr.~i
"Apahah    Allah    melarang

menerimanya dari kalianr'
kalian    melakukan    riba    tapi

Lagi pula, j alur-j alur periwayatan yang sAczAz.A dari hadits Imran

bin  Hushain  tidak  terdapat  tambahan  itu  sedikit  pun,  kecuali  yang
disebutkan  dari  hadits  Abu  Qatadah,  namun  itu hanya kemungkinan
sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   AI   Kiya   Ath-Thabari922
menyebutkan di dalam ,4foham ,4/ gwr `a# karya beliau: Bahwa di antara

para salaf ada yang menyelisihi sabda Rasulullah SAW:

.ar; ¢y! q' ;;fr dy .6j~; I;i us :ie '9u` ;
C¢Barangsiapa yang lupa clan suatu shalat, maha hendaklah ia

mengerjakarmya  ketika  teringat  akan  shalat  itu.  Tidak  ada
kaf f iaratnya (tebusamya) kecuali itu."

•yaitu dengan mengatakan, "Bersabar hingga tiba waktunya lagi

bamlah   mengeljakannya.    Jika   terlewatkan    shalat    Subuh,    mcka
hendaklah  mengerjakannya  keesokan  harinya."   Ini   pendapat   yang

92] Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalam S2.rzczmya, ( 1/3 86).
922 Lih. .4flham A/ giir `a# karya beliau (4#74).



janggal dan jauh dari mengena.

FimanAllahswT,b>u#gG#,fat:giSi;J;=ta{ii
S:i "Sesungguhnya hart hiamat itu akan datang, Aku merahasiaha:
(-watwnya) agar supaya tiap-tiap dirt itu dibalas dengan apa yang ia
tts¢;[a[fan. " Ini ayat yang rumit.

DiriwayatkandariSa'idbinJubair,bahwaiamembacanya:idi'

q;£>i,923dengan/z7fhchpedahaizzch.Iapunmengatakan,"Crdri)Aku
minanpakkamya."    t£#,  yalmi  ditanpakkan  unfuk  pembalasan.
Demikian  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Ubaid  dari  AI  RIsa`i,  dari
Muharmad bin Schl, dari Wapa` bin lyas, dari Sa'id bin Jubair. An-
Nthas924  mengatckan,  "Tidck ada jalur lain untuk riwayat iri  selain

jalurini.„

Menumt    saya    (A]    Qurthub]):    Demihian   juga    yang
diriwayatkan  oleh  Abu  Bakar  AI  Anbari  di  dalan  kitab  [4r-Rnd7:
Ayalku   menceritckan   kepadalqu    Mulanmmad   bin   AI    Jar
menceritakan kapada karl, AI Farra`  menceritakan kapada kani, AI
Kisa`i  menceritckan  kapeda  kami   [sanad  lain]   dan  Abdullch  bin
Najiyah menceritakan kepada kami, Y\isuf menceritckan kapada kami,
Ychya AI  Hanani  menceritakan kapada kani,  Muhammad bin  Schl
menceritckankepadakami.

[in.Nuhas925  mengatalcan,  "Sanad  yang  lebin  bagus  dari  ini

r=+byinanfs¥sniYb:y|ckrs:,]]edhbYinal]¥::::af:aTLAf=Tanray¥'e,#

923  Qira`ch ini tidak mutawatir, Ath-Thabari (16/114), menolak qira`ah ini, yang

nDanaiamengatakan,"...apayangdisebulcandariSa'idbinJubairmengenaiqira`ali
itu, yaitu dengan /a*frch pnda aJI# fu adalah qira`ch yang tidak dibolehkan qira`ah
dengannyakarenamenyelishiqira`chhuijchyangtidakbolehdiselisihikarenadinukil
oleh banyak sekali orang."

924Lih./'rab,4/8ur`arkar)rabeliau(3/35).
925 Referensi yang tadi.



de},dengandhammahp&hahamzah.
Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Tentang  qira`ch  Ibnu  Jubair:

\€££3Li,   dengan  /affecrfo   pada   fecrmzch,   dengan   sanad   tersebut,   maka

menurut   Abu   Bakar   AI   Anbari,   bahwa  AI   Farra`926   mengatakan,
"Maknanya:  Aku  menampakkannya.  Dari  kfacrfiz./zt  cry-s);crz. `cr-crAftz7;I.Az.

yaitu menampakkan sesuatu." AI Farra`  bersenandung untuk Imm`  Al
Qals:

Oj:ijf 'y i+Ouj£:j€ a.jj                      4j±jf dy ;ruluj±L= out

"Jiha kalian kubur penyahit itu, maka kand tidck a:ken menanpa:kkannya

tapi jiha kalian menyulut peperangan, mka kant tidak akan tinggal
diam.„92J

Maksudnya    adalah:     /aa    7c#zfe-fez.rwfo"    0{ami    tidak    akan

mgp¥e=a).;#e::::Aahi:a:atlas;a:zeonfr8,atckb:=`:;ehJ&8:

menampakkannya, karena dikatakan:  frhorfztzj cls)/-s);crz. ` dan ch7!/azt#focj

apabila aku menampakkan sesuatu. Jadi chfo/¢zt2{fe2{ termasuk kata yang

mempunyai    makna    kebalikan,    yaitu    bermakna    menutupi    dan
menanpakkan.»928

Abu   Ubaidah   mengatakan,   "K7zcr¢z.f#   dan   cr4fe/crztw   artinya

sana." An-Nuhas mengatakan, "Ini bagus, dan ini juga diceritakan dari
Abu AI  Khaththab929,  yaitu  salah  seorang pemuka bahasa yang tidak

926Lih.A4cz'cI;7r..4/gcir`o#karyabeliau(2/176).
927  Syaliidnya terdapat di dalam .4/-£i.scr7] (entri:  k*cr/rycr) dan j4d-DtwcrJ7, hal.123.

Ini  dijadikan  syaliid  oleh  Ath-Thabal  (16/114),  Ibnu  Athiyah  (11/68)  dan  Asy-
Syagu2S:i{3,/,5r%8)i/g„r`a„karyaAn_Nchas(3/36)danTafsirlbnuAthiyah(11/68).

929  Abu  A|  Khathathab  adalah  Abdul  Hamid bin  Abdul  Majid  maula  Qais  bin

Tsa'labah dari kalangan para pembesar ahli baliasa Arab. Ia berjunpa dengan bangsa
Arab dan belajar dari mereka.  Dialah yang pertama kali menafsirkan sya'ir di bawch
setiap untaian baitnya, dan ia dijuluki AI Akhfasy AI Akbar. Ia meninggal pada tahun
177 H. Lih. j4/ .4 '/a7# (3/288).



diragukan  kebenarannya."  Sibawaih juga  meriwayatkan  darinya  dan
bersenandung:

rfj€ 'y L±.uj£;;€ J!3                  4j±j£ i ;i.fuuji3tj€.jS
'                                                                                                                                                                                                                                                                         ,

"Jiha halian kubur penyaktt itu, maka kami tidak akan

merampahannya

tapijikakalianmenyulutpeperanganmakakanitidakckantinggal
dictm„

Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari  Abu AI
Khaththal),    dengan   d»ar»zrmh   pada   rm».    Imni`    AI    Qais   juga
mengatalqu

j=; *± i: *jo,3 #ti            Ljir irti9i + #ri
•.Merlarxpalckani'Iilerehadarinaifkah-raifkchnereka,seolah-arch

mera"palckanmerekaadalchhuifandariowanyangberkerum:.wl."30

Yakni   menampakkan   mereka.   Diriwayatkan   juga   dengan
redaksi:   mz.»   saharab   m«rckkc7b   (dari   awan   yang  bertindih-tindih)

sebagal  ganti  redaksi  mz.»   `ap;1.)o/  me//.a//I.A.  Abu  Bakar  AI  Anbari

mengatakan,  "Penafsiran  lain  unfuk  ayat:  :gi    ii+:    i;\=l{   i!
¢Sesungguhnya hari.kianrat itu akan datang, Aku hampir) kdi:irmrtyal
texputus   pada   :fi,   dan   setelahnya   adalch   kalimat   yang   tidak
d+=pg¥%,[%E]TApfuirmme:¢dft¢#wy;L¥„ey:;¥ganar:p:%:aa::

f!.ap dl.rl. i.rw d!.6aJas).''93 I Dhabi` AI Buriumi mengatakan,

93° Syahidnya terdapat dalan Dtwan /m"` A/ gads, hal.  188 dan .4/-£isa7I (entri:

A*artya).  Ini dijadikan bukti penguat oleh Abu Ubaidah di dalam 4/a/.ae A/ g«r`a#
t„]93],p+enEap:tar£££t3t:e33Lfu;,¥yAchtht.]±,:3LqT];,:I.5S,yaA#;t3£5d:,t3,11,,Abu

Hayyan (6#32), Ibnu Athiyah (11/68), dan ia mengatakan, "Ini kacau."



ifejir g€:j€ 'o\;;: j£ 'i+i<       gfj`j tj.f3 ifei l'J :==i
C`Aku berkeinginan dan hanpir aku lakckan, dwhai kiranya

aloumeninggalhanpadeUtsman,ahanmenangislahparaistrinya."32

Maksudnya:  fa.cJr2f  cz/a/  thampir  aku  lakukan),  namun # '/nya

disembunyikan  bersana  fu.cJfw,  yaitu  seperti / '/-yang  disembunyikan

pada ayat AI Qur`an itu.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   Ini  yang  dipilih  oleh  An-
Nulas.933  |ni  menyimpang  dari pendapat yang sebelumnya,  karena ia
mengatakan,     "Dikatakan..     k*a/czcz    as);-S);czz.`    -    );crkforfz.Az.     apabila

menanpakkannya.  Dan  diceritakan juga  bahwa  dikatakan:  ck#/czchef

juga apabila menampakkannya. Nanun ini tidak populer." Lebih jauh ia

::g:;=fian%':,I::i,i¥:ak#':':':pe::a=anml,ke::lTa
An-Nuhas        mengatakan,        "Maknanya       bukan        `Aku

menampakkannya',    apalagi    \€€£>i    adalah    qira`a    yang    janggal.
Bagainana  bisa   qira`ah  sfechz.fa   yang  populer   disandarkan  kepada

qira`ch yang janggal.  Pemaknaan  dengan mengangap  ndanya redaksi
yang   tidak   ditampakkan   adalah   lebih   tepat,   jadi   perkiraarmya:
Sesungguhnya    hari     kianat    itu    akan     datang,     Aku     hanpir

=::::=#=;:;ke=::ian;:[me:ge;¥g¥antii::::::k::
~,

permulaan.  Inilah  makna  yang  benar,  karena  Allah   `4zzc7  wa  ./c7//cz
menyembunyikan  as-facz 'ch  yang maksudnya hari  kianat,  yaitu  saat

932 Syahid ini dilontarkan oleh Dhabi` AI Burjumi di dalam penjaranya, yang nana

sayyidina Utsman RA  memenjarakannya karena melontarkan  syair celaan terhadap
sebagian  Bani  Jarwal  bin  Nahsyal.  Ini  dijadikan  bukti  penguat  oleh  Ath-Thabari
(6/]9!5)i£.I,¥,:#&3:!i)]kAfuaE:#uan(#3€;.3)danAsy-Syaukahi(3/115).



dimana manusia mati, ini agar manusia mau beramal, dan perkara ini
tidak diketahui oleh manusia, maka hendalmya tidak menunda taubat."

ampad¥ekn|ma::Sa:*Tte?:ihdue:i:inBerg¥.k:b:eLdfapmaten¥::¥

;Fr:at:=:T:Mk=gaoripEL#=Lbch¥anae:z;:eg:a:Z;:gftma;:ap:¢y¥£
menghilangkan   penutupnya   darinya)."934   Yaitu   penutupnya,   yaitu
seperti   ftcr/cra`  a/  ckfa/?ych,   yaitu  tutup-tutup.   Bentuk  tunggalnya
kfrz/zza`, dengan hasra7z pada fahcr `, yaitu yang menutupi tempat.air. Jika

penutupnya telah dihilan8kan, maka tampaklah ia.  Ini dari un8kapan:
asfac7z.fuhaf ,  yakni  erza[7fa  eych4Jcaha  (aku  menchilangkan  keluhannya)

dan a 'dt7z.twAef, yalmi aku menerima penyerahannya dan aku tidak perlu
mengembalikanya."

Abu Hatim menceritakan dari AI Akhfasy, bchwa   S6 adalch
tanbahan   yang   menegaskan.935   Ia  mengatakan,   "Saperti   itu  pula
froan-Nyai..  \S±#. if e.    3  ,::±  a;;:;3}  T5>l..Apabila dia mengeluarhan
tangarmya,  tiadalah  dia  dapat  melihatnya:  (Qs.  An:N:irm  T:24|..  40ly,
karena kegelapan yang disebutkan Allah Ta 'a/cr sebariannya menutupi
antara yang melihat dan yang dilihat."

Diriwayatlcan juga yang semakna dengan ini dari |bnu ]ubair,936

perkiraannya:   Sesungguhnya   hari   kianat   itu   akan   datang,   Aku
merahasiakan  waktunya  agar  supaya tiap-tiap  diri  itu  dibalas  sesuai
dengan apa yang dilakukannya. Seorang penyair mengatakan,

Lj£;ttoj: ;\<;;a.;\=;         ii* ¢4\±, 5qu°` i;a;,
" Bersegera melontarkan kecaman sambil menghunus pedangnya

934 Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalan ,4/ Bczgiv (6/233).
935 Disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/68) dan Abu Hayyan (6#33).
936 Lib. A| Bahr AI Muhith (6lz33).



Sehinggalowannyaitutakdapatbernaif;as."fy37

Mcksudnya: /z7 mac y8/¢rm#ur (tidck bemafas). Penyair laimya
mengatckan,

a;jgf 'rij gp.I; Sot dyfj             +fc4i q :rifi iji 'YiJ
"Tidck bolehkch aku mencela jiwa karena apa yang menimpaku

tidakbisakchalousuksesdenganapayangkupero|eh."D38

mengatia:, abfacha£:  :dfcha: Pe#€r  P3e;kiat:iahAd:ej:::at;yT=
Qanpir).939 Karena jika Anda mengatakan:  hac}cJcr zai.d ycrgwwm  (Zaid
hanpir berdiri), bisa jadi ia telah berdiri, dan bisa jadi belum berdiri.
Yang menunjukkan bahwa Allah merahasiakannya adalah dalil selain
ini untuk jawaban ini.

Para  ahli  bahasa  mengatakan,  "Pengertian  ungkapan:   dr.df«
a 'n¢a/ (aku hampir melakukan) menurut orang-orang Arab edalah: aku
hanpir melakukan tapi belum sampai melakukan.  Adapun ungkapan:
mczc7 kz.cJrzf cz/cz/ (aku hanpir tidak melakukan)  maknanya adalah:  aku

melakukan setelah menundanya.  Syahidnya ®ukti penguatnya) adalch
flman  Allah  Yang  Maha Agung:  Cj:i;.  Li;g  CJ  Gj££  `Kemcfdz.an
mereka menyembelihnya dan hampir soy a mereha tidak melaksanakan

perJ.#/ch    I.fw.'    (Qs.    AI    Baqarah    [2]:    71),    maknanya:    mereka
melakukannya   setelah   melambat-lanbatkan   karena    alasan   tidak

jelasnya ciri-ciri sapi betina bagi mereka. Adckalanya ungkapan:  mcra
kidtu   oral  be;makrm   maa  fa'altu  wa   laa  qaarabtu   (alni  tidck
melakukan    dan    tidak    hampir    melakukan),    demikian    ini    bila

937  Bair  syair  ini  karya  Zaid  AI  Khail.  hi  dijadikan  syahid  oleh  Ath-Thabari

(16/115), Abu Hayyan (6#33) dan Asy-Syaukani (3/509).938 Bait syair ini dijadikan syahid oleh Abu Hayyan di dalam A/ Bchr (6#33).
939 Disebutkan o|eh Ibnu Athiych ( 11/69) dan diunggulkannya.



ungkapannya ditegaskan dengan kata chfl!ac7zf."

Pendapat lain menyebutkan: "Makna  \;i;Ji :fi adalah hendak
menyembunyikannya (merahasi akannya). "94 0

AI Anbari mengatakan, "Pendapat ini dikuatkan oleh ungkapan
syair yang fasih:

c2;a a:flij*'irsG}'        5si;!=al-3Lif3Ls6~
a,,

`Cla mow dan aha pun mau, itu adalah keinginan terbaik

waloupu:n kembali dart permainan asmara, maka itu telah berlalu."94\

Maknanya:  czrcradczf  dan  aracJr".  Ibnu  Abbas  dan  mayoritas

mufassir mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ats-Tsa' labi,
bahwa  maknanya  adalah:  Aku  hampir  merahasiakannya  dari  Diri-
Ku."942

Demikian juga  yang  terdapat  dalan  mushaf Ubay.943  Dalam
mushaf  Ibnu  Mas'ud  dicantumkan:  czfaczacJw  2fkfa¢z.¢aa  mz.#  7ccr/F!.I.,  /cr

fac7!/tz ycr '/crmzfAcz makft/%cfg (Aku hampir merahasiakannya dari Diri-Ku,

94°PendapatinidisebutkanolehAth-ThabarididalamTafsinya(16/115).
94]  Bair  syair  ini  dijadikan  syahid  oleh Ath-Thabari  (16/115)  dan  Ibnu  Athiyah

(]]/9€?)iendapatihiyangdipilinolehAth-Thabari(iamengatakan,"Demikianini,

karena  Allah  ra'a/a  menyebutkannya  dalam  ran8ka  berbicara  dengan  AI  Qur`an
kepada bangsa Arab  sesuai dengan apa yang biasa mereka pahami  dalam perkataan
mereka  dan  berlaku  dalan pembicaraan  antar mereka.  Karena memang  dikenal  di
kalangan  mereka,   yaitu  apabila  seseorang  di  antara  mereka  hendak  benar-benar
menyampaikan   suatu   berita   tentang   penyembunyian   sesuatu   yang   merupakan
[drasianya,, mck:a ia mengatalKan,  `qad  kidiu ukhfiii  haadzaa  al  amr  `an  nofsii  min
s)/f.c#af i.sfi.roar;.z. bj.frj' (cku hampir merahasiakan perkara ini dari diriku sendiri karena
sangat besamya rahasiaku ini)." Lebih jauh ia mengatakan, "Kami memilih pendapat
ini daripada yang lairmya karena pendapat ini sesuai dengan pendapat para ahli ilmu
dar£9r3a]in:8t:rmpa¥i:¥:b`aid;anfagbjiiini;';ai.AbuHayyanmenyebutkanyadidalan"

Bahr(6lz3S).



maka bagaimana mun8kin ada makhluk yang mengetahuinya).944 Pada
sebagian   qira`ah   disebutkan:   /a   facH/a   ztzfo-fez.r##cr¢   /crfelm   (maka

bagaimana mungkin Aku menampakkannya kepadanu).  Ini dipahani,
bahwa redaksi ini berdasarkan kebiasaan ungkapan bangsa Arab, karena
bila seseorang sangat ingin merahasiakan sesuatu, maka ia mengatakan,
"Kz.dr"  I/A72fiz.Az.  mz.#  7fa/sz.z.  (aku  hampir  merchasiakannya  dari  diriku

sendiri)."  Nanun  bagi  AIlch  rcr'cr/a,  tidak  ada  sesuatu  pun  yang
tersembunyi   bagi-Nya.   Demikian  makna   yang   dikemukakan   oleh

Quthrub dan yang lainnya.945 Seorang penyair mengatakan,

tf?l+i3 g=L + :;:ll Fie      ti*i3 `J? g±:4jiu.i
`C selama hari-hari Hindrn menyertaiku aku memberitahanya

apayangdisembunyikanjiwayangberupakebuluhan-kebutuhandan
rchasia-rahasiaku.»946

Bagaimana bisa ia memberitahunya  apa yang  disembunyikan

jiwanya sendiri. Dari pengertian ini terdapat sabda Rasulullah SAW:

.i*;fro£C3'Cj*€'vugifticaj:fa'j¢Lfa€Ji;i
`,,

"Dan       seseorang      yang      memberikan      sedekch      lalu

merahasiahannya sehingga tangan hirinya tidak taha apa yang
diinif;akhanolehtangankanannya."B4]

Az-Zanakhsyari948 mengatakan, "Ada yang mengatakan, bahwa

944 hi seperti yang sebelumnya, yaitu termasuk qira`ah yang janggal, dan ini juga

disebutkah oleh Abu Hayyan pada referensi yang tadi juga,
9.S Lm. A| Bahr Al ^rfuhith (6lz33).
946 Bair syair ini dijadikan buldi penguat oleh Abu Hayyan pada referensi tadi.
947  Diriwayatkan  oleh  AI  Bulchari  pada pembahasan  tentang  Zakat,  bab:  Orang

Duduk  di  Masjid  Menunggu  Shalat  dan  Keutamaan  Masjid,   dan  Muslim  pada
pembahasan tentang Zakat, bab:  Keutanaan Merahasiakan  Shadaqah.  Lih. A/-£w `/w `
wa*!f##;£]£4;);pr(2/429).



maknanya:  Aku  hampir merahasiakannya  dari  Diri-Ku.  Pnda redcksi
ayat ini tidak ada yang menunjukkan (mengindikasikan) adanya kalimat

yang  mchdz2f/ acalimat  yang  dibuang)  ini,  sedangkan  kalimat  yang
mchcJz%/ tidak  ditunjukkan  oleh  yang  terbuang.  Yang  menyebabkan
mereka   telpedaya   (sehingga  memchami   demikian)   adalch   karena
dicantLmkan  dalam mushaf Ubay:  cha¢dzf  zfAfarf7.haa  mz.»  »cz/sz.z-  (Aku

hanpir  merahasiakannya  dari  Diri-Ku),  dan  pada  sebagian  mushaf
leinnya;. akaadr ukhfiihaa min riaif;sii f;a kaifa ueh-hiruhaa lakum (AImi
hampir merahasiakannya dari Diri-Ku, maka bagaimana mungkin Aku
menampakkannya kepadamu). "

Menurut saya (AI Qurthubi): Ada yang mengatakan, bahwa
makna pendapat yang menyatakan:  chc7nd2f «Afr/i.Acra mz.» »cz/sz-z. (Aku

hampir merahasiakannya dari Diri-Ku) adalah: bahwa merahasiakannya
adalah dari hatiku dan dari sisiku, bukan dari se|ainku.949

Diriwayatlcan dari Ibnu Abbas juga: chczad« "kh#z.Aacz mz.» rza/sz.7.

(Aku hanpir merahasiakannya dari Diri-Ku). Ini diriwayatkan juga oleh
Thalhch bin Amr dari Atha` .

Ali   bin   Abu   Thalhah   meriwayatkan   dari   Ibnu  Abbas,   ia
mengatakan,  ``Aku  tidak  menampakkan  seorang  pun  terhadapnya."
Diriwayatkan   dari   Sa'id   bin   Jubair,   ia   mengatakan,   ``Aku   telch
merahasiakannya."  Ini  berdasarkan  anggapan  bahwa  faf7nda  adalch
sebagai kata tambahan, yakni: bahwa hari kiamat itu akan datang, Aku
merahasiakannya. Faidah merahasiakannya adalah untuk menimbulkan
rasa takut dan getir.

Pendapat lain menyatakan: "Kalimat  t5j*,terkait dengan  +3<b'
:jlj)i  (cJcz»  cJz.rz.haw/ch  Sha/af),  sehingga  dalam  redaksi  ini  teriadi

/¢gc7z.in wc7  fcr 'fafez.r  (mendahulukan dan mengakhirkan kalimat),  yakni:

949 LTh. A| Muharrar AI Wdyiz (\1168) dan AI Bahr AI Muhith (233).



agz.in    asA-cia/czch    /i.    fndzfurcmi.    (dirikanlah    shalat    agar    kanu

iengingivK"),  ¢;:i \±, u#  % i;±±(agar supaya tiap-t-iap diri itu

iia£"Spfeb":::;:]?a#f,:faiA¥;?'Z£{S:;¥+:::£Ausny¥¥ayr:
hiamat  itu  akan  datang,  Aku  merahasiakan  [waktunyaJ).  Wallahu
a'lam.„

Pendapat lainnya menyebutkan: "Ini terkait dengan kata: i;J:,
yakni:  Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang agar [tiap-tiap jiwa]
dibalas.»95o

{P 6k'i:i. S ..Maka sekali-kali janganlah karm dipalingkan
drrzpadcz#);cz"    yakni   janganlah   kamu   dipalingkan    dari    beriman
kepadanya dan dari membenarkannya.   Lj£ €±=fj +> Jt,£. Y€ c; "O/eA
orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti
hawa nofsunya..  I;:;:ji..yang menyebabkan karm jadi binascr yalrmi f a
fch/I.faf   acamu  jadi   binasa).   Kata  ini  pada  posisi   #crsAab   sebagai

peninpal larmgan.

Firman Allah:

ij=±i6i±£cr=j6©c±jij.4±,=\r;L:i
©dsJii¢2Gt,a,;c#G+>j=fj#

"Apakah itu yang di tangan kano[nmu, Hal Musa? Berkata

Musa, ` Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku
pukul(darn)dengan;yaunlukkanbingku,danbagikuadalagi

keperluan yang lain padanya' ."

(Qs. Thaahaa [20]: 17-18)

95°Lih./'rab.4/g#r`cz#karyaAn-Nulas(3/36).



Mengenal dua ayat ini dibahas lima masalah:

Pe"«mqH Firman AIlah SWT,   4;T±> =L±, l;i  "4pohafr I./#

)/cng  dz.  fcz#grz»  ha7zcr»mzj"   Suatu  pendapat  menyatakan,  bahwa  ini
adalah khithab  dari  Allah  rcl 'cr/cl untuk Musa I sebagai  wahyu,  karena

AIlal telah mengatakan,  Efj. 0, Ei;-6 "Mrfu deHgrrfo#/ch oar yang
crha#  divaky!/ha72  ¢epndcmiJ."  Dan  seorang nabi  mesti  mempunyai
mukjizat   pada   dirinya   yang   dengannya   ia   mengetahui   tentang
kebenaran  status  kenabian  dirinya,  maka  Allah  memperlihatkannya

pada tongkat  dan pada  diri  Musa  sendiri  apa yang bisa  ia  §aksikan
sendiri tentang bulcti itu @ulch kenabiannya). Bisa juga bahwa apa yang
dilihat  Musa  pada  pohon  itu  adalah  suatu  bukti  yang  cukup  pada
dirinya, kemudian tangan dan ton9kat adalah sebagai tanbahan yang
lebih menegaskan dan bulcti yang bisa ditunjukkan kepada kaumnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai kata ti pada kaliinat:    [j
dii.

Az-Zujjaj  dan AI Farra`95L mengatakan, "Ini adalch i.s7« #agz.sA

yang tersanbung dengan  d±3 yalmi: mcza cz//a/I.I. b!-);«mz.z.#7.ha? (apa
rfu yang di tangan kananmu)." Ia juga mengatakan, "=\r; bemakna
•ji (ini). Kalau dikatakan: mac dz¢cI/z.ha, maka itu juga bisa, yalmi: macr

deaaliha asy-syal` ."

Maksud pertanyaan ini adalah pemyataan perkara hingga Musa
berkata, `` 61££  C>, (z.»z. ado/ch fonghafha)." Ini untuk memantapkan
hujjah    atasnya    setelah    ia    mengakui,    kalaupun    tidak,    maka
sesungguhnya  Allah  telch  mengetahui  sejak  azali.  Ibnu  AI  Jauhari
mengatakan,  "Pada  sebagian  atsar  disebutkan,  bahwa  Allah  rcl 'a/a

95] Lih. Ma'a#i. A/ gur`an karya AI Fana`  (3/36) dan /'rab ,4J gwr`a# karya An-

Nwhas (3/36).



mencela Musa karena menisbatkan ton8kat itu kepada dirinya di tempat
tersebut,  lalu  dikatakan  kepadanya:  `Lemparkanlah  tongkat  itu  agar
kanu melihat keajaiban darinya, sehingga kanu tahu bchwa tidck eta
kepemilikarmuatasnyadantidckdinisbalkankapadamu'."952

Ibnu Abi lshck membacanya: {j4i,953 sesuai dengan logat suku
Huzail, ini serupa dengan kata: €:;i{{ e: dan {i£, mengenai hal ini telch
dikemukakan.

AI   Hasan  membacanya:   tf\:4£,954   dengan   hasrch   pada  ytz`

karena bertemunya dua s"ha7f. Seperti ini juga qira`ahnya Hamzah pada

ayah.   S,±ja+,  ®{S   a;)   C.Dan   kamu   pun   sekali-kali   tidak   dapat
me#o/o#gfu."  (Qs.  Ibraahiim  [14]:  22).  Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abi

Ishakqira`ahdenganscfha#pada,,a`.955

iKedz.a:  Ayat  ini  menujukkan,  bahwa jawaban pertanyaan  itu
lebih banyak dari  yang ditanyakan, karena ketika Allah mengatakan,

:±S± ;}±±> ±ri;, G3 ..Apahah itu yang di tangan kanarmu,  Hai
A4zrsa?" Musa menyebutkan empat malma, yaitu: Menisbatkan ton9kat
kepada  dirinya,  padahal  semestinya  ia  cukup  mengatakan  `tongkat';
bertelekan,  pemukulan  (darn)  dan  keperluan-keperluan  lain.  Musa
menyebutkan  kegunaan-kegunaan tongkatnya,  yaitu  yang  merupakan
fungsi utamanya. Dalam hadits disebutkan, bahwa Nabi SAW ditanya
tentang air laut, maka beliau pun menjawab,

.i# ir.i :3e 3rfui ;
•.Dia gout itu), airnya suci dan banghainya hala|."956

9S2 Lth. A| Muharrar AI Wdyiz (1lnoly.
953 Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam Tafsimya (11/70) dan Abu

Ha#4an,b¢iTamA/Bade(6#34).

955 Lih. Qira`ch Ibnu Abi Ishak di dalam kedun referensi tadi.
956 Takhrijnya telch dikemukakan.



Ketika  seorang  perempuan  bertanya  kepada  beliau  tentang
scorang anak kecil sanbil diangkat (ditunjukkan) kepada beliau dengan
mengatakan,   "Apckch   anak   ini   juga   mempetoleh   haji?"   Beliau
menjawab,

•=fiu,3*`
"ya,  drm bag7.in" pcha/a."957 Dan masih banyck hadits-hadits lainnya

yang saperti ini.

iKcgiv.gr:  Fiman  Allah  SWT,   1#   ij=j;i  ``aha  berfe/eha»

pndnyAt7"  yalmi  aku  bexpegangan padanya  saat  berialan  dan  berdiri.
Dari kata ini muncul ungkapan a/ I.#z.haa` (bersandar).  +i  i:;`lj "don
aha pzffu/ /ZJownJ de»gownya." I:a3ii :}ii3 demikian yang disebutkan oleh
An-Nuhas,958     ini     adalah    qira`ahnya    An-Nakha'i.     Yakni     aku
menggugurkan  dedaunan  dengannya,  yalmi  memukul   dahanrdchan

pepohonan  agar  dedaunannya  rontok   sehingga  memudahkan  bad
kanbing-kanbin8ku  untuk  mendapatkannya  lalu  memakannya.  Ar-
Raj iz mengatakan,

feyoi3 ,4i;fyiffL`+       €df j>qoL;#f
•`Aku pukulhan dengan tongkat untuk hambing-hambingku

padsranting-randngdandahan-dchanyang|embek."D99

Dikatakan (untuk pola perubahannya) hag+ipAf7  `a/aa g:haza7»z.Az.
-yahusysyu, den:gen dhammah prdal ha` `rminikfi '1 mustaqbal. Hasysya

ilaa  ar-roful  - yahasysyu, dengan fathah. Dem3Ahan ivgaL hasysya  lil

¥_1_Lm.I'rabAlqu`an(3136).9_5_8_Lth.AihfuhairarAl"qjiz(11no`.
959  Bair  syair  ini  dijadikan  buti  penguat  oleh  AI  Mawardi  (3/12  dan  Asy-

Syackani, 3/512).



ma'rrf-ychusysyudanhasyisytuana.9cO

Disebutkan  dalam hadits Umar:  *ag/js)rfu );atlmcr7! /clgabba/rw

w  cr»a  sAacr`z.in  (suatu  hari  aku  sangat  berhasrat,  maka  aku  pun
mencium,  padalial  aku  sedang berpuasa).  Syimr mengatakan,  ``Yakni
aku  gembira dan berhasrat."  Ia juga mengatakan,  "Bisa juga foaary¢
bemakna  Aas)/s)Ao." Ar-Ra' i mengatakan,

q;jfjj 'o6~ ri` 1;i                :;i3; $63 i.^jfy :#S
E1

" Ia pun bertakbir karena minpi itv dan hatinya pun girang

dan menggembirakan jtwa yang sebelumnya ia cela."

Asal  makna  kalimat  ini  adalah  kelembutan.  Dikatakan  ra/.„/
/zayny (laki-laki yang lembut). Ikrinah membacanya: :rii3,96] dengan
sz.i.7. tanpa titik.

Ada juga yang mengatakan, bahwa keduanya  [yakni  :;±i dan

:,A'q adalah dun macan dialek aogat) yang maknanya sana. Ada juga
yang mengatakan bahwa maknanya berbeda,  cz/ hapAs);,  dengan titik,
adalch merontokkan (dedaunan) pohon, sedan8kan a/ ftass, tanpa titik,
adalah   membentak   kambing,   demikian   yang   disebutkan   oleh   AI
Mawardi,962     dan    demikian    juga    yang    disebutkan    oleh    Az-
Zamakhsyari.963

Diriwayatkan   dari   Ikrimah:   :riiJ,   dengan   sz.z.7i,   yakni   aku

membengkokkannya  sehingga menekuk,  sedangkan  cz/  Aczryty  adalah
membentak kanbing.

JKec"p¢f: Fimrm Allah SWT, tsJi:i f2G a, aj "Da# 6agr.fu

9cO uTh. Ash-Shihhah (enhi.. hasyasydy.
96L Disebutkan bahwa qira` ch ini dari Ikrinah, demikian yang disebutkan oleh Ibnu

Athi#L£`.]#}LA£,MMaawwararda(:3//l]22))¥AbuHayyan(6#34).

963 Lih. ,4/ Knytya/(2/430).



ada   lagi   keperluan   yang   lain   padanya."    ±*,lil   aldalaln   hawady

!:?,:.;l:A:9-cakez:|riuanm':n;::u¥anT#::£a;re"nb#,remdakrs:big::
karena  ;¥l£L' bermakna janak,  nanun yang jelas mengenai  penyerta
kata   jamak   yang   tidak   berakal   adalah   berbentuk   tunggal   dan
diungkapkan dengan itu, karena kata tersebut diperlakukan sebagai kata
tunggal mzf `a»#czts, ini seperti pada firman AIlah  Tcz 'o/cz:    ¢~fi<Yl  ,fij

S, '®Sffh  6;£1] ..Hanya milik Allah asmaul husna (nama-nana yang
terbaik),  maka  bermohonlah  kepada-Nya  dengan  menyebut  asmaul
A24s»a „ (Qs. AI A'raaf [7]:  180) dan firman-Nya:   ,'i=£  €ji j\±i`.
"Hal  gunung-gunung,  bertasbihlah  berulang-ulang  bersama  Doud."

(Qs. Saba`  [34]:  10), den mengenai hal ini telah dipaparkan dalan surah
AI A'raaf.965

iKe/..mdJ:    Banyak   orang   yang   mengungkapkan   pandangan

berkenaan  dengan  banyaknya  kegunaan  tongkat,  di  antara  mereka
adalch Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jika aku sampai ke pan9kal sumur
sementara   ember   tidak   dapat   mencapai   (airnya),   maka   aku   bisa
menggapainya dengan tongkat. Jika cku terkena panas matahari, maka
aku bisa menancapkannya di tanah, lalu aku letakkan di atasnya sesuatu

yang dapat menaungiku. Jika aku merasa takut akan sesuatu dari antara
binatang-binatang tanah, maka aku bisa membunuhnya dengan tongkat.
Jika  aku   berjalan,   aku   bisa  menyandangnya   di   bahuku   dan   aku

gantungkan padanya busur, anak panch dan parang, dan dengannya aku
dapat menghadapi binatang buas yang hendak menerkani kambing. "

Maimun  bin  Mihran  meriwayatkan  darinya,  ia  mengatakan,
"Memegang tongkat adalah sunah bagi para nabi dan merupakan tanda

bagi orang yang beriman."

96A LTh. Ash-Shihhah (118D.
965 Lih. Penafsiran ayat 180 dari surah AI A'raaf.



AI  Hasan  AI  Bashri  mengatakan,  "Ada  enam  kriteria  pnda
tongkat,  yaifu:  Sunah  para  nabi,  hiasan  orang-orang  shalih,  senjata
untulc menghadapi musuh, bantuan untuk kaum lemch,  ancanan bagi
kaum munafik, dan penambch ketaatan."

Dikatakan,  bahwa  bila  seorang  mukmin  membawa  tongkat,
maka  syetan  akan  lari  darinya,  orang  munafik  dan  orang jahat akan
tunduk  kepadanya,  bisa  menjadi  kiblatnya  ketika  shalat,   dan  bisa
menambch  kekuatan  dirinya  dikala  lelah.   Suntu  ketika  AI  Hajjaj
beljunpa  dengan  seorang  badui,  maka  ia  pun  bertanya,  "Darimana
asalmu  wahai  badui?"  Orang  itu  menjawab,  "Dari  pedalanan."  AI
Hajjaj bertanya lagi, "Apa itu yang di tanganmu?" Ia menjawab, "Ini
tongkatku,  aku menancapkannya untuk  shalatku,  aku menghitungnya
untck hitunganku, aku memperkuat diri dengannya dalan peri alananku,
aku bertelekan padanya dalam jalanku agar langkahku lebih lebar, aku
melompati sungai dengannya, ia bisa mencegahku dari tergelincir, aku
menggantun9kan pakaianku padanya sehingga bisa melindungiku dari

panas   dan   men€Piangatkanku   dari   dingin,   mendekatkan   kepadaku
sesuatu yang jauh dariku, ia adalah bawaan peljalananku, penggantung
emberku,   aku   bisa   bexpegangan   dengannya   kala   menanjak,   bisa
mengetck   pintu   dengannya,   bila  melindungi   diri   dengannya   dari
serangan anjing, bisa menggantikan fungsi tombak untuk menusuk dan
bisa  menggantikan  fungsi  pedang  saat  berhadapan  dengan  penjahat.
Aku mewarisinya dari ayahku dan akan diwarisi oleh anakku setelahku.
Aku juga  bisa  merontokkan  dedaunan  untuk  kanbingku  dan  masih
banyak lagi keperluan lairmya yang sangat banyak dan tidak terhingga."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Kegunaan  tongkat  sangatlah
banyak, dan ada porsi tersendiri di dalan syari'at, di antaranya: baliwa
tongkat itu bisa dijadikan patokan arab kiblat di padang terbuka, Nabi



SAW juga  mempunyai  `anazali966  (tongkat)  yang  ditancapkan  untuk

beliau, lalu beliau shalat ke arahnya. Adalah beliau, apabila keluar pada
hari ld, beliau memerintahkan untuk diambilkan harbah (tongkat) lalu
diletakkan di hadapan beliau, lalu beliau shalat ke arahnya. hi riwayat

yang valid di dalam ,4SA.shaAz.A.967

AI  Harbah,  a/  `a7eczzch,  cz#-#aj.z7.A dan c]/ czcz/ch  adalah  sebutan

untuk benda yang sama. Beliau juga mempunyal mihjan, yaltu tongkat

yang   pan9kalnya   bengkok,   ini   beliau   gunakan   untuk   berisyarat
(menunjuk) kepada hajar aswad bila beliau tidak dapat menciumnya. Ini
jugariwayatyangvaliddidalam[4sA_Sfechz.A.968

Disebutkan di dalam J4/ A42m/c7f72fha `, dari As-Saib lbnu Yazid,

bahwa ia menuturkan, "Umar bin Khaththab memerintahkan Ubay bin
Ka'b dan Tamim Ad-Dari agar mengimami orang-orang dengan sebelas
raka'at. Sementara qarinya membaca surah yang lebih dari seratus ayat,
sanpai-sanipal  kami bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri,
dan kami belum juga kembali Q[e rumah) kecuali menje|ang fajar."969

Disebutkan   di   dalam   4sA-S*aAz.Adz.#:    Baliwa   Nabi   SAW

mempunyai  mz.Ahsharch  [tongkat]."970  Ijma'  prouseusus  umat  Islan]

966 `Anazah adalah seper(i setengch tombck atau lebih besar sedikir dan bergerigi

SepesertyE::£aty°amthb:.o{€¥-#'.ABay#/i:£pembchasantentangDuaHariRayabab:

Shalat ke  Arah  Ton8kat Pada Hari  Id  (1/173).  Hadits tentang menjadikan tongkat
sebagai kiblat diriwayatkan oleh AI Bulchari pada pembahasan tentang Shalat (1„9),
Muslin pada pembahasan tentang Shalat, (I/360, 36), Ad-Darimi pada pembahasan
ten*8 frha:I?ttsd=n¥adm¥h;#an[t€i##]"ad|4t3a°y7a)rican  oieh  Ai  Bu|chari  pada

pembahasan  tentang Haji,  bab:  Beristilam kepada Rukun  dengan  Tongkat  (1#80),
Muslin pada pembchasan tentang Haji, (2/926), Abu Daud pada pembaliasan tentang
Manasik, dan An-Nasa` i pada pembahasan tentang Haji.

969 Diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan tentang Shalat di Bulan Ranadhan,

bab;7*4W,a%a#|¥#a?e#£3:¥u¥fuFan#Lap#i5)s.escorangdengantangannya

baik berupa tongkat,  pemukul, kayu ataupun lairmya,  dan kadang digunakan untuk



menyatakan bahwa khathib berkhutbah dengan bertelekan pada pedang
atau tongkat. Jedi tongkat itu dianbil dari asal yang mulia dan bahan

yang  terhormat,  tidak  ada yang  mengin8karinya  kecuali  orang jahil.
Allah  telah  men8himpunkan  untuk  Musa pada  tongkatnya  sejunlah
bukti besar, yang dengan begitu para tukang sihir yang pembangkang

pun  menjadi  berinan.   Sulaiman  menggunakannya  untuk  khutbah-
khutbah   dan   wejangan-wejangannya   serta   lananya  berdin   dalan
shalatnya.

Ibnu Mas'ud adalah pemegang ton8kat Nabi SAW, beliau biasa
menyampaikan khutbch dengan tongkat, dengan iri juga sudch cukup
menunjukkan  kemuliaan  status  tongkat.  Begitu  pula  yang  dilakukan
oleh  para  khalifch  dan  para khathib  besar,  di  samping  hal  ini juga
merupakan kebiasaan orang-orang Arab dahulu.

Konon  para  ahli  sastra  dan  papa  penyair  bisa  menggunckan
tongkatdanbertelekanpadanyasaatberbicara,demikianjugakebiasaan
orang-orang   Arab   dalam   pertemuan-pertemuan   dan   pidato-pidato.
Namun  kalangan  umum  mengingkari  para  orator  Arab  yang  biasa
membawa tongkat dan berisyarat dengannya untuk menekan makna-
makna perkataan, mereka tidak menyukai bangsa Arab, sementara non
Arab malah mengutamakan.

Malik  mengatakan,  "Atha`   bin  As-Saib  memegang  tongkat
untuk  membantu  dirinya."  Malik juga  mengatakan,  "Bila  seseorang
sudch   berusia   ton   dan   tidak   muda   lagi,    maka   tonckat   bisa
menguatkannya saat berdiri."

Menurut saya (AI Qurthubi): Demikian juga untuk beljalan.
Sebagian mereka mengatakan,

bersandar   (J4#-JVz.Aayafr,   2/36).   Hadits   ini   diriwayatkan   oleh   AI   Bukhari   pada
pembahasan  tentang  Jenazah,  bab:  Nasihat  Ahli  Hadits  Tentang  Kuburan  (1#36),
Muslim pada pembahasan tentang Takdir.



i:rfeL#,ukriitJiis

give,iACJiijfg±itJ*
" Kadang aha berjalan dengan kedua kaki sambil bersandar

sehingga aku pun berjalan dimaria salch satunya adalah kayu."

Malik RA mengatakan, "Dulu orang-orang3 apabila hujan tunm

pada mereka, mereka keluar dengan membawa tongkat dan bertelekan
padanya,  sampai-sampai  para pemuda pun menyembunyikan tongkat
mereka. Bahkan pemch juga Rabi'ch meraih tongkat dari salch seorang

yang   mendatangi   majlisnya   sehingga   ia   bisa   berdiri."   Di   antara
kegunaan tongkat bagi laki-laki adalah untuk memukul istrinya untuk
kebaikan mereka. Sabda Rasulullah SAW:

• 4a-G L£ :Ga;itriiJJf,ifJ
``Adapun   Abu   Jahm,   maka   ia   tidrk   perrah   meletalckan

tonghatryadaripedalnya.""

Disebutkan dalani salah safu riwayat, bahwa Rasulullch SAW
bersabda kepada seorang laki-1aki ketika menasihatinya,

•}lg9;#iapiif'4ca£±}€y
`CJanganlah kou angkat tonghatrm dari keluargamu.  Buatlah mereha

97] Ini hadits Fathinah binti Qais, ia datang kapada Nabi SAW, lalu menceritakan

kepada beliau,  bahwa  Abu  Jahm  bin  Hudzalfah  dan  Mu'awiyah  bin  Abu  Sufyan
melanamya, maka beliau bersabda,

.3''j'u`v6jfa=aiiira;Ci3.;di*6`:aEg±`qtra+*i€i
"Adapun Abu Ja)in, ia seorang lei-laki yang tidck pernah mengangkat_ t?ngpatnyq_

dart  kaun wanita,  sedangkan  Mu'owiych,  ia  seorang yang miskin  tak berharta."
Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Malik pada pembahasan tentang Talak, An-
Nasa`i  dan  Ad-Darimi  pada  pembahasan tentang Nikah,  dan  Ahmad  di  dalam  A/
Musrad«614T2:).



fafuf  ferhadap  A/Jch."  Diriwayatkan  oleh  Ubadah  bin  Ash-Shamit,
dikelurkan juga oleh An-Nasa`i. Dari makna ini juga terdapat sabda
Rasulullch SAW:

.ati :'i; ir iLfr #
"Gantungkan  tongkatmu  di  tempat  yang  dapat  terlihat  oleh

Z.strz.mw."hitelahdipaparkandalansurahAn-Nisaa`.972

Di antara kegunaan lainnya adalah sebagal peringatan tentang
berpindali  dari   negeri   ini   [dunia],   sebagaimana  dikatakan  kepada
seorang yang zuhud, "Mengapa kamu berialan dengan tonckat, padahal
kanu tidak tun dan tidak juga sakit?" Ia menjawab, "Sesungguhnya cku
tahu bahwa  aku adalah  seorang musafir,  dan  ini  adalah negeri  yang
akan  ditingalkan,  sedan9kan  tongkat  adalah  alat  perjalanan."  Maka
seorang penyalr mencantumkan ini dalan untaian bait syaimya:f ®J,tigj t;i dy3 ¢j;     ql; 'lr=3f 'Lhai i \=4:ji 'l±1i

i j£ #o,.Oi rfe€u,            \{{=; 9jjf tj,,O{ a;gj,;
•.Ahamembowatongkatbukankarenakelemahanpadakuyang

men:untwt unfuk membawanya,

bu:hanpulakarenaakutelchcondongkarerakesenjaanusiaku.

Akantetapiakymenetapkanpadadirikuuntukmembowanya,

agar senantiasa tahu, bahwa yang muqim ini sebenarnya sedang dalam

perjalarran."

972 Lih. Penrfeiran ayat 34 dari surah An-Nisaa` .



Firman AIah:

6iij6©t±"i=c+=\s96ca`6©t±j¥¢rfj6
a;£jlj=-iij;(j©Jj.ty't,=i3t===L=±L=y,J,
©c#.tGi;\:i,f&'S,©ds;'iz+:8£3&i,:~i£{af

"Allah berf irman, ` Lemparkanlah ia, hal Musa`.' Lalu

dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi
seekor ular yang merayo[p dengan cepat. Allah berftrman,

`Peganglahiadanjangantakut,Kamiakanmengembalikannya

kepada keadaannya semula, dan kepitkanlah tanganmu ke
ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa

cacat, sebagal mukjizat yang lain (pula), untuk Ko[nd

perlihatkan kepadamu sebagian dart tanda-tanda kekuasaan
jr¢mJ. }J¢#g s¢"gof besar'." (Qs. Thaahaa [20] : 19-23)

Fiman   Allah   SWT,   c±Ji£      \{j'i    j6   "4//crfe   be7`#r"cl77,
`£empcr7.ke#/a¢    I.a,     fraz.    A4urcr!'."    Ketika    Allah    ra'cr/a    hendck

melatihnya   dalam   menerima   kenabian   dan   tugas-tugasnya,   Allah
memerintahkarmya   unfuk   melemparkan   tongkatnya.    I€£'E   "£cz/%
dz./emparha#77};cr/a¢   fo7igfrof   ztw"   oleh   Musa,   lalu   Allah   merubah

karakter   dan   tanpilannya,   yang   mana   tongkat   itu   sebelumnya
bertangkai  dua,  lalu  kedun  tangkainya  itu  menjadi  bemulut,   dan
tongkat itu berubah menjadi  seekor ular yang merayap  dengan cepat
dan beljalan serta mencaplok bebatuan. Ketika Musa AS melihatnya, ia
melihat kepiluan,  maka  ¢js  jp'  6>j:   J6  "£ar"  I.a  ber6clJz.fr ke
beJclfang fcxpcl me#oJefr." (Qs. An-Naml [27] :  10), maka Allah berkata

kepa;danya...  ;=± $3 6i= Ccpeganglah ia dan jangan takut." Demlkian



inikareha`ij±<rifjj;:3<6"MZAsamerasafofufdczhamAczfz.»)/¢."(Qs.
Thaahaa [20]: 67), yakni ia merasakan apa yang biasa diarahkan oleh
manusia pada unumnya.

Diriwayatkan,  bahwa  Musa  meraih  ular  itu  dengan  lengan
bajunya, maka ia pun dilarang melakukan itu, maka akhimya Musa pun
mengambilnya dengan tangannya, lalu ular pun berubah lagi menjadi
tongkatsebagainanakeadaansebelumnya.973Allahmenunjukkantanda
ini agar Musa tidak tekejut ketika ia nanti melemparkannya di hadapan
Fir'aun. Ada juga yang mengatakan, bchwa setelah itu tongkat tersebut
bisa  menyertainya  betialan,  berbicara  dengannya  dan  membawakan
barang-barangnyasertakeduatangkainyabisamenerangidimalanhari
bagaikan  obor.  Bila Mum hendak  buang  hajat,  tongkat  itu  berubch
menjadi ember, dan bila Musa menginginkan buah, ia menancapkannya
ditanch,makatongpratinpunmengeluarkanbuahdimaksud.-

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  tongkat  itu  berasal  dari

pohon surga.  Ada juga yang mengatakan, bahwa Jibril membawakan
tongkat itu kepedanya. Ada juga yang mengatakan,  seorang malaikat

[membawakantongkatitu].

Ada juga yang mengatakan, bahwa Syu'aib berkata kepadanya,
"Ambillah  ton8kat  dari  rumah  itu."  Lalu  tangan  Musa  menganbil

tongkat tersebut.  Itu edalal tongkat Adan AS  yang  dibawanya dari
surga.974 Wallachu a'lam

Fiman Am  SWT,  t£:i   'i€i   a,  \SG6  "A4afa  fl.Ga-fi.6a  I.a
mekyadi   seeker   ula]p   yai![g  merayap   dengan   cepat."    An:N`in!as9]S

mengatakan, ``Bisa jugr i?, karena boleh dikatakan: kfeczra/.f« /a i.cZZco

zcrl.dr#jcra/I.sw#ataujndisun(akukeluar,temyataZaldtengaliduduk)."

973 Lib. .4/ diLerfuar 4J Hrq7.fa (11# I).
914 Tjhi. A| Bahr Al hdrhith ¢612:35`.
975Lih./'ra6z|/8try`ankaryabeliau(3/37).



Bacaan waqaf menjadi "Aapp/ch" dengan ha `. [4s-Sa ');2i adalal beljalan

dengan cepat dan ringan.

Diriwayatkan  dari  Ibnu Abbas,  ``Tongkat itu berubch menjadi
ulat  jantan  yang  menelan  bebatunn  dan  pepohonan.   Ketika  Musa
melihatnya   menelan   segala   sesuatu,   ia  merasa  takut   sehinga  lari
darinya.»976

Diriwayatkan dari  salah seorang ulama,  "Musa takut terhadap
ular itu ia tahu apa yang dialani oleh Adan darinya."977

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  ketika  Tuhannya  berkata
kepadanya,  jfi Y'Lj' "c7a#/.cr#gr# fcrhaf" rasa takutnya pun hilang dan ia

=::D:ae:iste;e=:;oL:Lyua.;:8m£2gtsapk€;=8=y±¥.u#aodha:*,

mengembalikannya kepada keadaamya semula."  Aha "enderLgal  Ahi
bin   Sulaiman   mengatakan,    "Perkiraamya   adalah:    z./acz   s'z.7.rczJ7.Aoc7

acepada keadaannya), ini seperti redaksi:  ±=3 5£; j\±=:fj   `Dan Musa
memilih dari kaumnya.' (Qs. AI A'raaf [7]:  155)." Ia juga mengatakan,
"Boleh juga sebagai masAdrr, karena makna  \=±±= adalah Kani

r=Fl

akan menj adikarmya. »979

Firman Allah SWT,  a;\=;  jf j£.  ii;{j "Dcz» kepz.rha»/aA
/c[7qgcr#mef fe Ae/z.crfa#et." Pada selain AI Qur` an boleh d7]ctmma, dengan

/tzffocrfa ataupun faczsr¢ft pada mz.z." karena bertemunya dua scjfu#, nanun
dengan /crffach lebih baik karena lebih ringan, sedangkan dengan faczsrch

adslah asalnya. Bisa juga crcJ7z-dJ]cr"m sebagai penyerta, sedangkan j;cld

adalah asalnya )/czdy"7t seperti pola /c7 '/«#, ini ditunjukkan oleh bentuk

976 Atsar dari |bnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (16/18) dengan lafazh

yangHm|=Pd::e]butkanoiehAbuHayyandidalam-4/Bafr(6/235).

978'  Ibid.

979 Lib. /'rch .4J 9"r `an karya An-Nulas (3/37).



jamaknya  yaitu  a[.di.#,   bentuk  tashghimya  )wc7a)ryafr.980  ,4/  Ja#a¢±
adalch  lengan.98]   Demikian  yang  dikatakan  oleh  Mujahid.   Ia  juga

mengatakan,"jidisinibemaknafczA£¢acebawah)."

Quthrub    mengatakan,    "Makna     a;\;;    jf    adalah    ke
kantongmu."982 Dari pengertian ini muncul ungkapan Ar-Rajiz:

•£,a',i Jrfu #f
"Aku mengepitkannya di dada dan ketiak."

Ada juga yang mengatakan @ahwa maknanya) : z./acr/.a#Zu-facz ace

sebelahmu),  kata  a/ /.cr#b  ®inggang)  diungkapkan  dengan  cr/ /.crncrafo

(Sayap)karenaposisinyadisisisepertiha|nyasayap.983

Ada juga yang mengatakan @ahwa maknanya),  "I./crcI  `[.#dz.fo"

¢e bagian  sisimu).  Muqatil mengatakan,  "jf di  sini bermakna "cI 'a
aJersama),yaknima'cr/.cz#czczAz.ha.»984

€,~;;    fe   -b¢,   '{j=±   {±S C`Niscaya  ia  keluar  mekyad^i.Eputih
CeJ"er/a#gf¢xpaccrcaf"tanpabelang,tapibercahayaberderang985yang

tanpak terang baik di malam hari maupun siang hari, bagaikan cahaya
matahari dan bulan, bahkan lebih terang lagi.

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas   dan   yang   lainnya,   "Lalu
keluarlah  cahaya  yang  wamanya  berbeda."  Kata   ;t£{ pada  posisi
masfoob sebagai fecr/ ¢eterangan kondisi), kata ini tidak dapat difcrsftrz/

karena mengandung dua a/I/ fcr '#i.ts,  kedua cz/I/ ini tidak dihilanBkan,

9sO  Ibid.
98] Disebutkan oleh AI Mawardi di dalan Tafrinya (3/12), dari Mujahid.
982 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalam refereusi tadi.
983 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/12) dan Asy-Syaukani di

dalprri Fath AI Qadir (31513).
984  Disebutkan oleh  Asy-Syaukani  (3/513)  nanun tidak menisbatkarmya kepada

Se°#iT:.dari|bnuAbbasinidiriwayatkanolehAth-Thabari(16/ll9).



seolali-olch tetapnya kedua alif ini merupakan alasan kedua sehingga
tidak di/usArz/dalan bentuk »czAz.rch (yang tanpa a/z//ow fa 'rz». Kedua
a/i/ ini berbeda dengan Aa ` karena Ao ` berfungsi membedakan i.sin.986

§£  3&  i, "/a#p¢ cacar'  i, adalah ffrz./aft  :~1£{ sebagaimana Anda
mengatakan: i.dynd7!cJf!crf 7"z.ji g7!cri.ri. sow ` (ia menj adi putih tanpa cacat).

g;;L'i  iJ£ "SebcJgrz. 7##ky.i.zaf }Jw#g /az.77" selain tongkat itu. Maka

Musa  pun  mengeluarkan  tangannya  dari  sedekapnya  yang  temyata
tangannya  itu  bercahaya  seperti  cahaya  matahari  yang  menyilaukan
mata. Kata  £J: pada posisi #clfhab sebagai bczdr/ dari  :~1£;. Demikian

yang   dikatakan   oleh   AI   Aklfasy.   An-Nuhas987   mengatakan,   "Ini
pendapat yang bagus."

Az-Zujjaj mengatakan, "Maknanya: Kani datapgkan kepadanu
bukti   lain,   atau:   kami   berikan   kapadamu.   Karena   ketika   Allah
"enyedndka][\;:.  t.~;;  fe 5:, '.~J:± {±£ (viscaya ia keluar mertyadi putih
comer/a»g   Ja»pr   cacaf),    ini   menunjukkan   bahwa   Allah   telah
mendatangkan tanda lain kepadanya.

;;SIt   16S±)+'.   :A,    SSS C`Untuk  Kami  perlihathan  kepadamu
sebagian   dart   tanda-tanda   kelarasaan   Kami   yang   sangat   besar"
mcksudnya   cr/    `eAZAmco   (yang   agung).   Semestinya   dikatakan   "cr/

fabz.i.rch", namun di sini diungkapkan dengan kata "a/ habraa" karena
senada dengan akhiran ayat-ayat lainnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa pada redaksi kalimat ini ada
kalimat   yang   disembunyikan,   maknanya:   untuk  Kani   perlihatkan
kepadanu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kani, yaitu tanda lain

yang  sangat  besar.  Dalilnya  adalch  perkataan  Ibnu  Abbas,  bahwa
tangan Musa adalch buldi terbesamya.

986 Lib. /'rab j4/ gtrr `an karya An-Nthas (3A7).
987 Lib. Referensi tadi.



Firman Allah:

¢j±'-3©cj3jfc!L±i;;j6©t#,'€£6j|},j±±.31
f±jjj=`5©!jfa;©j,ti,c£:€£ji=fj©Gii
©c+f~j,'jj:€5©difz?>;£T©di6#©jiiS
©fe.G>#a€!©#jfifj©#a:;3.£

``` Pergilah kepada Fir'aun; sesunggwhnya ia telah melampaui

batas.' berkata Musa, `Ya Tuhanku, lapangkanlah uutukku
dadaku, dan mudahkanlah uutukku urusanku, dan lepaskanlah
kekakuan dart lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku,
dan jadikanlch uutukku seorang pemboindu dart keluargaku,

lyattu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku,
dan jndikankanlch dia sekutu dalam urusanku, supaya kami

banyak bertasbih kepada Engkau, dan ba[nyak mengingat
Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat

/#e¢dr¢i./ 4aml.'." (Qs. Thaahaa [20] : 24-35)

Fiman Allah SWT, j£ ,'j£ 6jf},  jf i£.s`\ "Pergr.Jafr kepcldr
Fir 'aun;  sesungguhnya  ia  telah  melampaui  batas."  Sdelch  dlhckal:i
bukti  dengan tongkat dan tangap  dan diperlihatkan kepadanya bukti

yang  menunjukkan  bahwa  ia  seorang  rasul  (utusan  Allah),  Allah
memerintahkannya  untuk  menemui  Fir'aun  dan menyerunya.  Makna

jfadalahdurhaka,sombong,kufur,angkuhdanmelanpauibatas.

di6#@©j~d;i3g#j:5#`5`'&3j3'.I.#;i?b¥haJ,¢ai}ay±;',i:a
Tuhanku,  lapangkanlah  untukku  dadaku,  dan ndchkanlah  untukku



urusanha,   dan  lepaskanlah  kekalouan  dart  lidahku,  supaya  mereka
mengerti perhataanku, dan jadihanlah unrfukku seorang pembantu dart
fe/2{¢7.grha,  /y¢z./wJ  fJcrr##,  sclctdcrrcrha." Musa meminta bantuan untuk

menyampaikan risalah. Dikatakan bahwa Allah telah memberitahunya,
bahwa Allah telch mengikat hati Fir'aun sehinga ia tidak akan beriman,
maka Musa berkata,  "Wchai Tuhanku,  mengapa Engkau mengutusku
untuk  menemuinya  padahal  Engkau  telali  mengingat  hatinya."  Lalu
datanglah seorang malaikat dari antara para penjaga angin, lalu berkata,
"Wahai Musa, bertolaklah menuju kepada apa yang Allah perintahkan

kepadanu."  Saat itu Musa berkata,  G3I£  J  i:;i:i ;; ``y¢ rz/Ac7#fu,
/crpcr#gha#/cr&   "#f2ikfaif   dcldcrfu"   yakni   lapan8kanlah   dadaku   serta

sinarilah dadaku dengan keimanan dan kenabian.  tj+i  ?  j;±'.3 "D"
mwc7crAha#/ch   2t7cfcjkfait   wr"sa#fu"  yakni  mudahkanlah  perkara  yang

Engkau  perintahkan  kepadaku,  yaitu  menyanpaikan  risalah  kepada
Fir,aun.

S,):i  c;, {.i3± Ji=$9 ..dan lepaskanlah kehakuan dari lidahku"
yakni   kekeluan   yang   ada  pada  mulutnya   akibat  barat   api   yang
dimatikannya di mulutnya sewaktu ia masih kanak-kanak. Ibnu Abbas
mengatakan,  "Lidah  Musa  itu kelu.988  Demikian  ini  karena ketika  ia
masih  dalam  asuhan  Fir'aun,  dan  ia  masih  kanak-kanak,  ia  pemah
ditamparnya,  lalu  Musa  menjanbak  jenggot  Fir'aun.  Lalu  Fir'aun
berkata kepada Asiych (istrinya), `Ini musuhku. Panggilkan para tukang

pancung.' Maka Asiyah berkata, `Tenangkan dirimu, ia kan hanya anak
kecil, ia tidak dapat membedakan apa-apa.' Lalu Asiyah membawakan
dua mangkuk,  salah  satunya berisi  bara  api,  sedan8kan  satunya  lagi
berisi permata.  Lalu Jibril menuntut tangan Musa dan meletakkannya

pada api itu, sehingga Musa meraih bara api itu dan memasukkannya ke

988 Atsar dari |bnu Abbas ini disebutkan oleh Abu Hayyan (6#3 9).



ludahnya,makaitulchyangmenyebabkankeke|uamya."989

Diriwayatkan, bchwa tangan Musa pemah terbakar, dan Fir' aun
berusaha mengobatinya  namun tidak  kunjung  sembuh.  Maka tatkala
Musa   menyerunya,   ia  berkata,   "Kepada   Tuhan   yang   mana  kau
menyeruku?"     Musa    menjawab,     "Kepada    Tuhan    yang    telah
menyembuhkan tanganku saat kau tidak dapat menyembuhkannya." Di
antaranya juga disebutkan: Tidak sembuhnya tangan Musa itu agar ia
tidak dimasukkan ke  dalam satu mangkuk bersana Fir'aun  sehingga
teriadi halangan perwakilan antara keduanya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat,  apakah kekeluan itu
hilang atau tidak. Suntu pendapat menyatakan, bahwa kekeluannya itu
hilang,  ini  berdasarkan  Fiman-Nya:   c£J:£{   {fu'ij£   `={;;i     ji'   j6
C`Sesungguhnya  telah  diperkenc[ndn perrninfaanmu,  hai  Musa."  (Qs.

Thachaa [20] : 36).

Ada juga yang mengatakan, bahwa kekeluannya itu tidak sima
secara keseluruhan, ini berdasarkan kisch tentang Fir'aun:  fa€. 395. fi)'
`C Dan yang hampir tidak dapat mdyelaskan toerkataarmya)." (Qs. Azr

Zukhruf  [43]:  52).  Lagi  pula,  karena  Musa  tidak  mengatakan,  "dan
lepaskanlah  semua  kekakuan  dari  lidahku."  Ini  menunjukkan bahwa

pada lidah Musa masih tersisa kekeluan.

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa kekeluannya  sima semua
berdasarkan  fiman-Nya:  tfjt'.   ai{j£   £±ji  "reJafr  d!.perfre#a#fan
perml.#ftzcl#mct,   fraz.  "ascI."  (Qs.  Thaahaa  [20]:  36),  adapun  Fir'aun
"engatckar+  ':± '>g±. 4; C¢Dan yang hanpir tidak dapat mertyelashan

@erha/crcIH#yc[J." (Qs. Az-Zulchruf [43] : 52), karena Fir' aun mengetahui
kekeluan   pada   Musa   yang   menyebabkannya   kaku,   dan   menurut

989  Diceritakan juga menyerupai  ini  oleh Ath-Thabari  di  dalam /aJ»J. ' i4/ BrtyJtm

(16/120), As-Suyuthi di dalam Ad-Jtw (4#95) dan Abu Hayyan di dalam ,4/ Bahr
(6/239).

GEE



dugaannya bahwa kondisi itu belum hilang.

Menurut saya (AI Qurthubi): Riwayat ini perlu ditinjau lebih

jauh,   karena   bila   memang   demikian,   tentu   Fir'aun   tidak   akan
rnemgrwhan,  ':± '>K. 4; C`Dan yang hampir tidak dspat menjelashan

/perhafcrcr##);crJ"  ketika  Musa  berbicara kepadanya  dengan  perkataan

yang kurang fasih.  Wa//crfow cr '/crm.

Ada  juga  yang  mengatakan,  bahwa  kekeluan  terjadi   pada
lidahnya   ketika   bermunajat   kepada   Tchannya,   sehingga   i.a   tidak
berbicarakepadaselain-Nyakecualidenganseizin-Nya.990

J3    .\SSS  C`Supaya   mereka   mengerti   perkataanhi'   yckri
mengetahui  apa yang aku katakan kepada mereka dan memahaninya.
Makna  cI/ #gfe  dalam  perkataan  orang-orang  Arab  adalah  a/ /afem

®ahan).   Seorang  badui   mengatakan  kepada  Isa  bin  Umar,   "Aku
bersaksi   padamu   dengan   kapahanan."   Dari   pengertian   ini   Anda
mengatakan: /ngg].fa  czr-ro/.#/,  dengan  hasraft  (yakni:  pchamkan  orang
ini).   FZJ//cr#  /acI  )"/gcrfo  wcr  /crcr  )/cI#gcrft  (si  fulan  tidak  pahan  dan

tidak mengerti). i4/gczfrfuha ay-ry8z. ` (aku memahamkan  [menjelaskan]
sesuatu  kapadamu).   Kemudian  kata  ini   dikhususkan  pada  syari'at,
sehingga orang yang alim @erilmu) disebuh /clgz.I.ri. Bisa juga dikatakan:

faquha,    dengan    dhammah,   faqaahatan.    Faqqahahullaah    (AITch
memchankannya) dan fa/czggaha (memayani/ mendalami/ mempelajari)

apabila   ia   mengkqji.   FcagczAZzfA"   apabila   aku   membahaskan   ilmu

Padanya.DemikianyangdikatakanolehA|Jauhari.99L

j4J JycK..I.r adalah yang menanggung beban, saperti kata a/ ck}.i./

dan cr/ mwcr¢ha/, karena ia adalah seorang yang ikut menanggung beban

Sultan.   Disebutkan   dalam   kitab   An-Nasa`i,   dari   AI   Qasim   bin

99° Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam A/ Bafr (6C39).
991 Ljth. Ashshihhch (2184S).



Muhammad:  Aku  mendengar  bibiku  mengatakan,  "Rasulullali  SAW
bersabda,

•,¥ q a, ;,J`j ie # ,J,i ;
•L`Gi i; OJ!3 `:+; ,g~`

•`Barangsiapa di  antara kalian yang memegang suatu urusan

lch  AIlch  menghenddi  kebaikan  dengannya,   maha  AIlah

jadikan untuknya seorang pembantu yang shalih.  Bila ia lupa
pembanfu   itu   mengingatkarmya,   dan   bila   ia   ingat   maka
Pembarfuitumembantunya.n992

Dari makna ini juga terdapat sabda Rasulullah SAW:

v! arfu }o 'Lhai dy3 '€` dy &i 't£J a
a,

:;!1€ %¢3 c4S ik€j jj}°i :;i: Lf¢
.&i pe ; iji2ioj c4fe

CCTidaklch   Allah   mengutus   seorang   nabi   dan   tidak   pula

menggantinya  dengan  lchalif;ah  keouali  ada  dua  orang  yang
sangat dehat dengarmya, yang mana salah seorang dart mereha
menyuruh dan mengartyurkannya untuk selalu berbuat balk, dan

yangseoranglagimenyurmhdanmenganjurkan:nyauntukselalu
berbuat buruk Adapun orang yang terpelihara (dart kesalahan)
adalahorangyangdyagaAllah."993".A|B+ikhal.

Maka  Musa  memohon  kepada  AIlah  rcr 'cr/cr  agar  ditetapkan

992  Hadits  serupa  dengan  lafach  yang  mirip  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  pada

pembchasan tentang Pemerintahan, An-Nasa`i pada pembahasan tentang Bai'at,  dan
Ahmad di dalam j4/ A4:us#crd (6/7).

993  Diriwayatkan  o|eh  AI  Bukhari  pada  pembahasan  tentang  Hinkun,  bab  42,

pembahasan tentang Talkdir, bab 8, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Zuhud, bab
39 dan Ahmad di dalam A/ A4us#ad (2/237).



seorang pembantu baginya, hanya saja ia tidck menginginkan terbatas
sebagai bantuan sehingga tidak menyertainya dalam kenabian.  Karena

jika  tidak  demikian,  tentu  saja  ia boleh  mengangkat pembantu tanpa
harus memohon dan menentukan,  maka Musa pun mengatakan,  6|Si
"fJcrr„#."  Kata  ini  pada  posisi  #asfoczb  sebagai  bcrcJ¢/  dari  kata:  I;j;

®embcr#r#),  dan ma7asfeztbnya ini juga karena faktor kata ``;)iit"  yang
bentuk  redaksinya  berformat  fclgdz.in  wa  /cr 'k¢z.r  (mendahulukan  dan

mengakhirkan  kata),  perkiraannya:  wcr/. 'cr/ /z.z'  focrcrrziw7!cr  cI#z.i.  wcrz!.I.rcr#

(dan jadikanlah Harun,  saudaraku,  sebagai pembantu).994  Harun lebih
tua setahun daripada Musa. Ada juga yang mengatakan tiga taliun.

G{S   -c±>  .>':::)  "Teguhkanlah  dengan  dia  keJouatankul'  yahai
zfoc7fr7.7.  ®unggungku).  ,4/  J4zr  adalah  punggung  dari  mulai  pinggul,

maknanya:  diriku  menjadi  kuat  dengannya,995  4/ J4zr juga berarti  cr/

gem;t4;ch acekuatan), crczzarczA2f artinya menguatkannya. Dari pengertian
ini   terdapat   firman   Allah   rcz'cz/a:    £E::;E    ,:i;g   "A4lczfacr   fu#crs   i./zf

melyadikan tanaman itu kuat lalu mekyadi besarlah dia." (Qs. AI Falth_

[48]: 29).

Abu Thalib mengatakan,

+:;all;i ,J\:EJl; f;; u#              :J3f il *6 u`j :r:J`i
" Bukan:kch bapak kami, Hasyim, adalah seorang yang tangguh,

dan berwasiat kepada anakanaltrya untuk mampu menusuk dan
memukul."so6

994Lih./+crbA/@r`a#karyaAn-Nulas(3/38).
995 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/13).
996 Bait  syalr ini  diucapkan oleh Abu Thalib, ini temasuk qashidahnya yang ia

ucapkan berkenaan dengan perkara kesukuan. Pemulaannya adalali:

tJJ +i ¢}' dy I:a;'J l-^J'                    €i ®i; cia gz uti `vi
"Ingatlah, aha sampaihan dariku tentang mereka yang ado hubungan kekerabatan dan

kekhasusan dengan kita



Ada juga    yang  mengatakan,  bahwa  a/  crz7.  adalah  bantuan,

yakni:  sebagai  bantlran  yang  dengannya  unsanku  menjadi  |urus.997
Seorang penyair mengatakan,

a=;ii; ¥ ®Lj¢ i; ±oi j;i               %i :==:;j3 tf?3f ,fu; '.:,O;:L±,

`CAku teguhkan dia dengan kekuatanku, dan aha yakin

bahwaorangmiskinadalahorangyangpendiriarmya|emah."se8

Harun lebih banyck dagingnya daripada Musa (lebih gemuk),
1ebih  tinggi,  1ebih  putih  kulit  tubuhnya  dan  lebih  fasih  lidahnya.  Ia
meninggal tiga tahun lebih dulu daripada Musa. Di dahi Harun terdapat
tahi  lalat,  dan  pada  hidung  Musa juga  terdapat  tahi  lalat  serta  di
lidahnya juga terdapat tahi lalat.999 Itu tidak terdapat pada orang-orang

yang  sebelumnya  dan  tidak  pula  yang  setelahnya.  Ada  juga  yang
mengatakan,   bahwa   itulali   penyebab   kekakuan   lidahnya.    Wrcz//crfeci

a,lam.

JS  ~b, 'g;;;i C.Dan jadihanlah  dia  sehau  dalam  urusa¥hi:
yakni   dalam   kenabian   dan   penyanpaian   risalah.   Para   mufassir
mengatakan:     Saat    itu    Harun    berada    di    Mesir,    maka    AIlah
memerintahkan    Musa    agar    mendatangkan    Harun,    dan    Allah
mewahyukan  kepada  Harun  yang  saat  itu  di  Mesir,  agar  menemui
Musa.  Lalu ia pun menemuinya di suatu tempat dan memberitahukan
apa    yang    diwchyukan    kepadanya,    maka    Musa    pun    berkata,
"Sesungguhnya  AIlah  telah  memerintahkanku  agar  aku  mendatangi

dan terutama dari barisannya Bani Ka'b."
Bait  syair  ini  dicantumkan  oleh Ibnu  Hisyam  di  dalam ,4s-S[.rcr¢ ,4;7-IVcrbat4w.ycrfe

(I/3977)iendapatinidisebutkano|ehAIMawardididalamTafsimya(3/13).

998 Bait syair ini dijadikan sebagai bulcti penguat oleh AI Mawardi pada referensi

yan§99fa£-disebutkanoiehA|MawardididalamTafsimya(3/14).



Fir'aun,   lalu  rfu  memohon  kepada  Tuhanku  agar  menjadikanmu
sebagai utusan bersancku."

Umunnyaqura`membacanya:;1£;tu±idengana/z/wasAo/dan
'g:;i;<S  dengan Aarmzafe, ini sebagai doa yakni:  ur);dztd )/aa Rcrbbz. azrz.I.,

wa  as)/rJ.%w mo '!.i. /  ¢mrJ.j  (teguhkanlah kekuatanku wahai  Tchanku,
dan sertakanlah dia bersamaku dalan urusanku). Ibnu `Amir, Yahya bin
AI  Harits,   Abu  Haiwah,  AI  Hasan  dan  Abdullah  bin  Abu  Ishak
membacanya:  .Jiti,1000 dengan aJ}/ gclffa '.  'jj:;<5 yakni sertakanlah dia
bersanaku  wchai  Tuhanku  c+i  ~j,  (dalan  urusanku).  An-Nuhas]°°'
mengatakan,  "Mereka  menetapkan  kedua ¢'J  ini  pada  posisi jcrzm
karena dianggap  sebagai penimpal kalimat:  f±;  i  j£'$ 0.adz.haH/aft
untukkuseorangpembantuD."

Qira`ah ini [dengan aJ!/qaffo I adalah qira`ah yang janggal lagi

jaul  dari  tepat,  karena  penimpal  redaksi  seperti  ini  terlahir  dengan
mckna syarat, sehingga jika demikian, maka maknanya menjadi: "Jika
En8kau menjadikan unfukku seorang pembantu dari keluargaku, maka
tegulkanlahkekuntankudengannya,danjadikanlchdiasekutckudalan
urusarfu." Padahal urusamya adalah kenabian dan risalch. Jadi bukan
ini yang dimaksud oleh Musa SAW, akan tetapi ia memohon kepada
Allah  `4zza  wcr JcrJ/cr  untuk  menyertakan  Harm  bersananya  adalah
dalan kenabian.

Ibnu Katsir dan Abu Alnr membaca kata  j±i dengan /cr/haft

paday"`.

r;8 i;;;; .S "supaya kwi banyak be:t,f :.bih kepada _Emghau:'
Suatupendapatmenyebutkan,bahwamakna:a:;Sadalahshalatuntuk-

'°°° Qira`ch ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/122), Ibnu Athiyah (11„2) dan

Abu  Hayyan  (6#40).  hi  termasuk  qira`ch mutawatir.  Silakan  periksa  raigri.a ,4H-
Na%',hLalin.1,4;;bA/g„r`anknyaAn-Nulas(3/38).



Mu, dan kemungkinannya bchwa tasbih ini adalch dengan lisan, yakni:
Meusucikan-Mu dari apa yang tidak layck dengan keagungan-Mu. fef
adalch  I?a 'af  untck  mar;zdar  yang  dibuang.  Bisa juga  sebagai  Ha 'crf

untck  waktu.  Demikian  juga  !;;r  jfi`j  (dr#  b¢#};¢*  "e#gz.#gat
EngkouD."U2

YSr±6>€%&L.`SesungguhnyaEngivladalahMahaMelihat

¢eadcraHJ  hamz.."  AI  Khaththabi  mengatakan,  "4J  BCLsfez.z.r  adalah  a/
mwdsfel.r   (yang  melihat),   cr/  basftz.I.r  juga  berari   yang  mengetahui

perkara-perkara   yang   tersembunyi.   Jadi   maknanya:   Yang   Maha
Mengetaliul tentang kani dari  sejck kami kecil,  lalu En8kau berbunt
baik  kepada  kami,  maka  berbunt  baiklal  lagi  kepada  kami  wahai
Tuhanku.

Firman Anah:

s\9©8ii:i'aefife'5©t±±'.&'c£|;jji'j6
£.tj,,4j,j`6±;6{j3j,ri{ei©ci;.L'&j6L~c;ji

###{j,5j;zj;jj3i;:£T;¢=th`!'£.tieEE

f:f:f::i:fl,ig:=i¥j!,*g%£-I

~

te
E=

J4

cifife'9'€5j±y'j#jfgTazj6\£ca±:=:i,3a±<±~

£<f&Lj;rif~j,c#aprcfj;ffij2.tdr,ae
i;fjiftist©ce31,&=::I:=;fj©t;#?£S

loon Lih. Refeneusi yang tadi.



©u;f3o;6fY'p'L¥|6>
"AIlah berf irman, ` Sesungguhnya telah diperkenankan

permintaanmu, hal Musa.' Dan sesungguhnya Kani telah
memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain, yotitu ketika
Kami mengilhamkan kepada {bumu suatu yang ditlhankan,

yaitu: ` Lctakkanlah ia (Musa) di dalam pcti, kemudian
lemparkanlah ia ke sungal (Nil), maka pasti sungal itu

membawanya ke tepi, supaya diambiL oleh (Fir'aun) musuh-Ku
dan musuhnya.' Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih

sayang yang datang dart-Ku; dan supaya kamu diasuh di bowah

pengowasan-Ku, lyaitu) ketika saudaramu yang pererrapuan
berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun), ` Bolehkah

saya menunjukkan kepadumu orang yang akan
memeliharanyat' Maka Kami mengembalikanmu kepada

ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu

pernah membunuh seorang manusia, lalu Kani selanatkan
ko[mu dari kesusahan dan Kani telah mencobamu dengan

beberorpa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun di orutara

penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu
yang ditctapkan hal Musa, dan Aku telah memllthmu untuk
diri-Ku. Pergivlah kamu beseTta saudarormu dengan membowa

ayat-ayat-Ku, dan janganlah kq[mu berdua lalai dalam
me7Igz.7Igrf-Jr«." (Qs. Thaahaa [20] : 36-42)

Firman AIlah SWT, cj:i:j{ chj£ €+;;1 i;' j6 "4//c7A berrfrmcJ#,
C Sesungguhnya telah diperkenankan permintaarmu, hai Musal ." Kedha

Musa memohon agar dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya dan
seterusnya, Allah mengabulkan pemohonannya dan memberikan apa



yang diminta dan diinginkannya itu. 4s-Swo¢/ adalah permintaan, yaitu
format .fr'/  yang  bermakna  rna/#/,  seperti  ungkapan:   %#bz  yang
bermaknamc7A*6zt2&danzt„yangbermaknama`ha2f/.

FirmanAllahSWT,I;fj-:Li'Jj;6'ii'jp'"Dc!#Je5%ngg%fr#}Ja
Kani  telch  memberi  nikmat  kepadanu  pada  kali  yang  lain"  yEckri
sebelum  ihi,  yaitu  Allah  SWT  memeliharanya  dari  kejchatan  para
musuhdimasaawalhidupnya,yaituketikaterjadipenyembelihan®ara
bays 1ckji+ckI), wallahu a'lam. AI Mann ahalch al ihsaan wa al ifdhaal

(sikapbaikdanpemberiankeutamaan).

Firman-Nya:  c±;.  L'  a:i     g£ ~{i3i  ;1£ "ycz!./%  fefr.fa Kclmz.
mengilhamkan ¥.p:d,a ibumu suatu yang diilhamkan." Sufrrfu pe;ndapat
menyebutkan:   ~Cf=3i  adalah  Kani  mengilhankan.1003  Pendapat  lain
menyebutkan: Yakni mengilhamkan kepadanya sewalrfu tidur. ]°°4 Ibnu
Abbas      mengatakan,      "Mewahyukan      kepadanya      sebagaimana
mewchyukan kepada para nabi."loos

±Sfu  3  ie,S  J!)  ¢`Yaitu:  ¢Letakkanlah  ia  (Musa)  di  dalam
pefz),"  Muqatil  mengatakan,  "Orang  yang  membunt  peti  itu  adalah
orang kepercayaan keluarga Fir'aun, yaitu yang bemama Hazqil.  Peti
ituterbuatdarikayupohon.£.fj,,ti±j:-6"fem%dj.a%/empclrfa#Jafr7.afe
Jw#grz." yakni lemparkanlah ke laut, yaitu sungai Nil.

H:i!£i,lep;:;:gp:i::-¥li;¥kb;iEarg;b?if:i7¥and:(fug:e:Pf::a#f:i[I;ijj5;,
;S:Ph%::d'2g#frfus?£,-f3"dai;£usr„¥#€;d:;eer„d:Ssare:„:gafa;;a;¥asmT¥haA:
T:ge.:b_ali::ar.ny_: _Ppadamu, dan mdyadika;nya (salah seoraired ddri para rasul.'
(QsiA51,?,?;.hash[28]:7)."



±!4  ..Maha  pasti  sungai  itw  membowanya."   AI  Famat\°°6-

"ougivrian, `C;±;   i,   ie,Sfe ukemndian  lemparkanlah  ia  ke  sun?al?
adalah    perintch,    dan    ini    mengandung    makna    kiasan,    yakni:
1emparkanlch, nanti ia clan dibawa hanyut oleh sungai. Demikian juga

Jfi6i.\SS.Ihatilahjalankand,dann.a.n>t!!.
oLTa-dosam".' (Os. AI `Ahkabuut [29]:  12)."  :jii;dosa-dosamc/.' (Qs. AI `Ankabuut [29]:  12)."   .

fiman-Nya:
kami akan memihal

£&33:9S'3:X"Supayadiambilolehmusuh-Kudanmusuhnya."ypr:
Fir'aun. Maka ibunya Musa pun membuat peti, dan menempatkan alas
di  dalarmya,   lalu  melefakkan  Musa  di  dalamnya,  1alu  mengolesi

pinggirannya dengan ter, kemudian men8hanyutkannya di sungai nil.
Darisungaiituadacabangberupasungaibesaryangmengalirkerumah
Fir'aurL  lalu  Allah  menggiringnya  di  sungai  itu  hingga  sanpai  ke
runahFir'aun.

Diriwayalkan, bchwa ibundanya menempatkan di dalan peti itu
kapas  yang   sudah   dibuang  bijinya,   lalu  diletakkan   di   dalannya,
kemudian mengolesi pet itu dengan ter, kemudian menghanyutkannya
disungai.L°°7Darisungaiituadacabangyangberupasungaibesaryang

menuju  kebunya  Fir'aun.  Ketika Fir'aun  sedang  duduk  di  pangkal
sunur   bersama   Asiah,   tiba-tiba   peti   itu   muncul,   maka   Fir'aun
memerintalikan untck mengeluarkannya [dari sungai], maka peti itu pun
dikelurkan.  Kemudian  Fir'aun  membukanya,  temyata  di  dalannya
terdapat bayi yang sangat tampan, maka musuh AIlali itu pun sangat
menyukainyasehinggatidakbersabarterhadapnya.

Konteks    AI    Qur`an    menunjukkan,    bahwa    sungai    itu

mendanparkarmya ke tepiannya,  lalu Fir'aun melihat peti  itu di tepi
laut lalu ia memerintahkan unfuk dianbil. Kemungkinan juga sungai
ituletaknyadekattepilaut,diantaranyaterdapatsaluransungaiFir'aun,

[°°6Lih.Ma'ar}.AJ9#r`ankaryabeliau(2/189).
]°°7RiwayatinidisebutlcanolehAbuHayyandidalan.4/Baifr(6#41).



kemudian  sungai  itu  mengantarkannya  ke  arah  keberkahan.  Wra//ch#
a,lam.

Ada juga yang mengatakan, "Peti itu ditemukan oleh putrinya
Fir'aun,  yang  mana  putrinya  Fir'aun  itu  menderita  penyakit  kulit,
tatkala ia membuka peti itu, penyakinya sembuh."

Diriwayatkan  juga,   bahwa  setelah  mereka   toara  pembantu
Fir'aun] mengambil peti itu, mereka berusaha membuka namun tidck
mampu membukanya,  lalu mereka berusaha memecahkannya, nanun
mereka juga tidak manpu.  Kemudian Asiah mendekat,  maka ia pun
melihat cahaya di dalan peti itu, maka ia pun berusaha membukanya,
temyata di  dalamnya terdapat seorang bayi yang bercahaya di antara
kedua  matanya,  saat  itu  sang  bayi  tengah  mengemut jarinya  karena
ingin menyusu, maka mereka pun menyukainya.

Sementara   itu,   Fir'aun  mempunyai   anak   perempuan   yang
menderita penyakit kulit, dan para tabib telah mengatakan kepadanya,
bchwa anak perempuan itu tidak akan sembuh kecuali bila dari arch laut
ada   yang   seperti   manusia   mendatanginya,   maka   obatnya   adalah
ludahnya. Lalu anak perempuan itu pun dilumuri ludahnya Musa, maka
ia pun sembuh. Ada juga yang mengatakan, "ketika anck perempuan itu
melihat wajahnya, maka ia pun sembuh."L°°8 Wra//CZA" a '/a7».

Ada  juga  yang  mengatakan,  "Peti  itu  ditemukan  oleh  para
dayang istri Fir'aun, tatkala Fir'aun melihatnya, ia melihat seorang bayi

yang  sangat tanpan,  maka Fir'aun pun menyukainya.  Itulah  fiman-AI+in Ta'ala-.  ji±  £ff£   6§S   i:S;i .Dan  Aku  telah  melimpahkan

kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku' ."

loos   Ceritarcerita   ini   dan   yang   serupanya   adalah  tidak   Shahih,   kecuali   bila

disandarkan   kepada   AI   Kftab   atau   pun   As-Sunnah.    Wra//afaf   a'/an   tentang
kebenararmya.

525.



Ibnu     Abbas     mengatakan,      "AIlah     mencintainya     dan
menjadikannyadicintaiolehmakhluk-Nya."]°°9

Ibnu    Athiyah    mengatakan,    "Allah    menetapkan    padanya
sentuhan keindalra]i sehingga orang yang melihatnya tidak akan sabar
terhadapnya.»1010

Qatadah  mengatakan,  "Di  antara  kedun  mata  Musa  terdapat
keanggunan   yang   tidaklah   seseorang   melihathya   kecuali   ia   akan
menyukainyadanmerindukannya."[°'.

Ikrimah mengatakan, "Maknanya:  Aku jadikan keindahan dan
ketanpanan  padamu,  sehingga  tidak  seorang  pun  yang  melihatmu
kecuali     ia     akan     menyukalmu."[°]2     Ath-Thabari     mengatakan,
"Maknanya:DanAkutelahmelimpahkanrahmat-Kukepadanu."L°t3

Ibnu Zaid  mengatakan,  "Aku jadikan  orang  yang  melihatmu
menyukaimu, sampai-sampai Fir' aun pun menyukaimu sehingga kanu
selanat dari kejchatanya, dan Asiah binti Muzahim juga menyukaimu
sehinggaiamengangkamusebagaianak."[°]4

-Ci±    SS    '{±;±}j  "Dan   supay.a   ka.:¥ .dia.suh   ?i  `baw?:

pe#gowascr#-K„."  Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Maksudnya,  bahwa  itu
dengan  pengawasan-Ku,  yaitu  semenjak  kamu  di  dalan  peti,  ketika

petinya  dihanyutkan  di  laut,  dan  ketika  para  dayang  istri  Fir'aun
mengambilnya dan hendak membukanya karena mereka ingin melihat

]°°9 Atsar dari Ibnu Abbas  ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (16/122)  dan Abu

Ha##£€#);t ini disebutkan o|eh |bnu Athiyah di dalam Tafsimya (11/75) dan

dinf|a,+yAat:earmdchalLad:iadEen:age:uP:r:ato¥hdAe:.gs=;e£#Fax:in4]db_£#t:Z#9a6)

dan Abu Hayyan di dalan j4/ Bcrfr (6/241).
'°[2   Atsar  dari   Ikrinah   ini   diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari   (16/122)   dan  AI

Mawardi (3/14).
[°[3 Lib. Jclmj ' AJ Baya# (16/123).
]°]4 Disebutkan oleh AI Mawardi (3/14) dari Ibnu Zaid.



apa  yang  ada  di  dalamnya,  lalu  salah  seorang  dari  mereka  berkata,
`Janganlah kalian membukanya, sanpai tuan putri kalian datang, karena

dengan begitu kalian akan lebih baik di sisinya dan lebih layak, agar ia

tidak menuduh kalian bahwa kalian mendapatkan sesuatu di dalarmya
lalu kalian menganbilnya untuk diri kalian sendiri. '

Istri   Fir'aun   itu   tidak   minum   air   kecuali   dari   apa   yang
dituangkan oleh para dayang itu. Maka para dayang itu membawakan

peti  yang  masih  tertutup  itu  kepadanya.  Tatkala  ia  membukanya,  ia
melihat seorang bayi yang tidak pemah terlihat yang seperti itu. Lalu ia

terbesit  rasa  cinta  kepadanya,  sehingga  ia  pun  mengambilnya,  lalu
membawanyakepadaFir'aun,laluiaberkatakepadanya,ch'u'j,¢;;i3
` (Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu:  (Qs. AI Qashas!h

[28]: 9).

Fir'aun lantas berkata, `Bagimu memang ya, tapi bagiku tidak. '
Lalu sanpai khabar kapada kami, bahwa Rasulullch SAW bersabda,

•,jii?Ji;-U,`di,3J,#:3;*`:,JC,J=?SJi},
Cseandatnya (saat itu)  Fir'aun mengatakan, `Ya, dia adellch penyejuk

hati bagiku dan bagimu,' tentwlch ia ahan beriman dan membenarkan..
Lalu  Asiah  berkata,   `Berikan  ia  kepadaku,  dan  janganlah  engkau
membunuhnya.'MakaFir'aunpunmenyerahkannyakepadaAsiah."]°]5

Adajugayangmengatakan,``~|;;£js€fj£}p'(d¢#swpquhamw
dJ.as2tA  c77.  bow7aA  pe#gczwasa#-Kzf)  yakni  supaya  kamu  dididik  dan

diberi   makan   di   bawah  pengawasan  dari-Ku."]°]6   Demikian  yang
dikatakan oleh Qatadah. An-Nuhas mengatakan, ``Itu memang dikenal

]°'5 hi bagian dari atsar yang panjang dari lbnu Abbas yang diriwayatkan oleh

Ibnu Katsir di dalam Tafsinya (5A80).
]°"AtsardariQatadchinidiriwayatlcanolehAth-Thabari(16/123),AIMawardidi

dalam Tafsimya (3/14) dan lbnu Katsir (5#78).



dalam bahasa.  Dikatakan:  sfec[#cr 'af¢ cr/ /clras dan asA#cr 'cl/¢ftw apabila

Andabersikapbaikdalammengurusikudaitu.Makna:~|;;£js£€±F!,j
adalah kanu diperlakukan demikian."

seteialha;:apjaud8aakyalT:a:en#'ri¥m;£di,ysa#„;er£:.thadesna8„:rya::
yangpererxpuanberjalan`lanunfoi[rn!atredckstnyatagdimwata'khir
(mendahulukan  dan  mengakhirkan  kata).  Jadi  kata  Sf   adalah  zharf

gr
adalchp:?:ai)alfn:exebQua¥,'bm¥::a::"ya?ad;og,#;td£¥
s#ha#pada/amdalambentuk¢'/a"r(katakeljaperintah).Konteksnya
untuk mukhathab,  sedangkan yang  diperintahnya  tidak  ditanpakkan.
Abu   Nuhaik   membacanya:    cf4£°3,]°]8    dengan   /offech   pada   /o`.
Maknanya: supaya gerak-gerik dan sikapmu sesual kehendak-Ku den di
bawah   pengawasan   dari-Ku.   Demikian   yang   disebutkan   oleh   AI
Mahdawi.

6)i:i  -di=  :>1>  " (yaitu)  ±ti.ka sandara::I::::,.y,ang per:Tpuan

jbue:7a":::;'gi"::'d:;di¥a±E:tig=au;:araad:e¥emi¥;::fu:'mB=:
Maryan.

'Si£=.i;S.'§3SJi'Jife.CLaluiaberkatakepada(keluarga

Fir'oun)> ` Bolehkah  saya  merunjukkan  kepadam  orang yang  akan
meme/z.harcr#}/cr?" Demikian ini, karena ia keluar untuk mencari tabu
tentang  berita  Musa,  sementara  itu  sejak  Musa  diserahkan  Fir'aun
kepada istrinya, maka istrinya itu mencari para ibu susu, karena Musa

'°]7 Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/75) dan Abu Hayyan (6/242). Ini

terTo¥8ukQ:g`aiahinTudTs::utirck:]#e¥[Athat.#i:££A(T6%;:h£Lu]4A]inyah(ii/75)dan

Abu Hayyan (6#42).



tidak mau menyusu kepada seorang pun sampai saudara perempuannya
itu datang, lalu ia mengambilnya dan meletakkannya di pangkuannya,
lalu  menyusuinya,  maka  Musa  pun  menyusu  dan  tanpak  gembira,
maka mereka pun berkata kepadanya, "Tinggallah kau bersama kami."
Ia menjawab,  "Aku tidak bersusu, tapi  aku bisa menunjukkan kalian
kepada    orang    yang    akan    memeliharanya."    Sementara    mereka
menglchawatirkannya,   maka   mereka   bertanya,   "Siapa   orangnya?"
Saudara perempuan Musa menjawab, "Ibuku." Mereka bertanya lagi,
"Apa  ia  bersusu?"  Ia  menjawab,  "Ia  menyusui  saudara  laki-lakiku,

Harun."  Harm itu lebih tua setahun daripada Musa.

Ada  juga  yang  mengatakan  tiga  tahun,  dan  ada  juga  yang
mengatakan empat tahun. L°]9 Demikian ini karena Fir'aun mengasihani
Bani  Israil  sehingga  ia  menchentikan  peperangan  terhadap  mereka
selana empat tahun, lalu pada masa itulah Harun lahir. Demikian yang
dikatakan  oleh  Ibnu  Abbas.  Lalu  ibunya  pun  datang,  maka  Musa
Lfjsd¥£aa:mKeanmTmue:;:#/¥#„chfe:=dranz.b#r3'£/=¥±

Ubay dicantumkan: E)lctjs}.
'£i Si (i:i ':i  .S"Agar senang hatinya dan tidak berduka

C7ta."  Abdul  Humaid  meriwayatlcan  dari  Ibnu  `Amir:  \€€£  ;j}'  ;i,1020

dengan  hasrch  pada  gacr/  AI  Jauhari]°2]  mengatakan,  "garz.rfw  bz.%i.
`ainan dan qarartu bihi ~ qurratan dan quruuran (Almi morasa, senang

karenanya). Roful qariir al `ain (orang yang ge;mbiraD.D. Qarrat `ainuhu -
fzzgz.mf dan f¢ga7.rm thatinya merasa sejuk) artinya lawan dari Sckharw/%

(merasa   gerah).   i4gcrITa//achw    `¢#chw   yalmi   AIlah   memberinya
sehingga  ia merasa  tenteran  dan  tidak  iri  kepada  yang  lebih  tinggi

'°"Lih.Fct*,4JgadJ.r(3/517).

::2:8jEg#Sib#S:i.£aEn(u2„A9%i)¥ch(1l#6)danAbuHayyan(6#42).



darinya."  Dikatakan:  faafftz f¢brwd w /cra fcrskftcr#  (sanpai dingin den

tidak panas). Kegembiraan bisa meneteskan air mata dingin, sedangkan
kesedihan meneteskan air mata yang panas (hangat). Mengenai makna
ini  telah  dipaparkan  dalarn  surah  Maryan.]°22   6j;i   Y'L;  "dcr#  fz.dck

berd#ke cz.fcr" atas kehilanganmu.

\=;5  fifj CCDan harm pernah membunwh seorang manusia."

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Ia  pemah  membunuh  orang  Qibthi  yang
kaflr."  Ka'b  mengatakan,  "Saat  itu  ia  berusia  dun  belas  tahun."1023
Disebutkan di dalan Sfoafez.fo "as/I.in, bahwa pembunuhannya itu tidak
disengaja, sebagaimana yang akan dipaparkan nanti.

:;ii 'o!, ±Ji±± "If llu Kand selamathan kamu dari kesusahari'
yakni Kami menyelanatkanmu dari rasa takut, dibunuh dan dipenjara.
i;a  ;i;;;D "dan  Kand  telch mencobarm  dengan beberapa  cobcarr

yakni Kami mengujimu dengan berbagai ujian sehingga engkau layak
mengemban risalah.

Qatadchmengatakan,"Kanimengrjimudenganpenderitaan."

Mujahid    mengatckan,     "Kani    membersihkanmu    dengan
sebersih-bersihnya."

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Kami  mengrjimu  dengan  berbagal
halsebelummengembanrisalah."]°24

Diawali dari nasa dikandung ibunya, yaitu ia dikandung pada
tahun ketika Fir' aun menyembelih setiap bayi laki-laki yang dilahirkan,
kemudian ia dilemparkan ke sungai, lalu tidak dapat menyusu kecuali
dari susu ibunya, menjanbak jenggot Fir'aun, menganbil bara api dan

[°22 Lih. Penafsiran ayat 26 dari surah Maryan.
]°23 Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalan ,4/ Bafro (6#42).
]°24 Silakan linat pendapat-pendapat para salaf mengenak makna "/afa##ar¢ha" di

dalan Tafeir Ath-Thabari (16/125-128) dan Tafiir AI Mawardi (3/14).



bukannya  permata,  lalu  terkena  ancanan  pembunuhan  dari  Fir'aun,
kemudian  membunuh  orang  Qibthi,  lalu  keluar  dari  kota  itu  dalan
keadaan  takut  diintai,  kemudian  menggembalakan  kanbing  sebagai
ajang pelatihan untuk mengurus manusia, bahkan dikatakan, bahwa ia
mencari-cari   kambing   acarena   kehilangan)   hingga   menghabiskan
sebagian besar harinya  dan meletihkannya,  lalu  setelah  ditemukan  ia
mengambilnya,     menciumnya    mendekapnya    ke     dadanya     serta
mengatakan   kepada   kambing   itu,   `Kau   telali   melelahkahku   dan
melelahkan  dirimu.'  Namun  ia  tidck  marah."  Wahb  bin  Munabbih
mengatakan, "Karena itulah Allah menjadikannya manusia yang Allah
berbicara kepadanya." Mengenai ini telah dipaparkan dalam surah An-
Nisaa`.1025

FirmanAllaliswT,&Li:}i:i~j>ieapr``Mrfuham""-nggr/
beberapa  tahun  di  antara  pendudrk  Madyan."  M:ck:sndrryai  adalLalh
sepuluh tahun untuk menggenapkan  salah  satu  dari  dun waktu yang
ditawarkan (oleh Syu' aib).

Wahb mengatakan,  "Ia tinggal  di tempat  Syu'aib  selana dua

puluh  delapan  tahun.  Sepuluh taliun  di  antaranya  merupakan  mahar
istrinya, Shafura binti Syu'aib, dan delapan tahun lalnnya ia tinggal di
Sanahinggamempunyaianak.»1026

Fiman Allah SWT,  tfj± ?a J£ £i ff "Kem#dI.a# fam%
datang  menurut  waha  yang  ditetapkan  hat   Musa."  Th:hum  AI;foes,

Qatadall   dan   Abdurahman  bin  Kaisan  mengatakan,   "Maksudnya
adalah sesuai dengan kenabian dan kerasulan.  Karena para nabi tidak
diutus kecuali dalam usia empat puluh tahun."]°27 Mujahid dan Muqatil

]°25 Lih. Penatsiran ayat 164 dari surah An-Nisaa` .
'°26 Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam i4/ Ba[fr (6C43).
[°27  Si|akan  lihat  atsar  ini  di  dalam  Tafsir  Ath-Thabari  (16/128)  dan  Tafsir  AI

Mawardi (311 S) dan AI Bahr AI Muhith Q6r243).
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:I::iak¥:]'o2`:?£S(me»«norwatr«y8»gdz./ef¢pha»)ndalchyang

Muhammad  bin  Ka'b  mengatakan,"Kemudian  kanu  datang
menurut walou yang telah ditetapkan bagimu balwa kamu clan datang

pada wa]rfu tersebut."]°29  Semun ini  mengandung  malma yang  sana,
yckni:   kanu   datang   pada   waktu   yang   Kani   kehendaki   unfuk
mengutusmu. Seorang penyair mengatakan,

j:i i; uL; `fu:; d-rf c;             ,;~rf 3' a.,g~ 3i ~is*O, ~jL€
"Iamerathkhilofiahatoumemangtelahtibawaktuyangditetapkan

baginya'

sebagaimanaTuhamyamendatangkanMusapadawaktuyangtelah
ditetapkan.»103o

FirmanAllaliSWT,cei=},&i:I£T:fj``Danj4hafe/czfome7„z./I.fem«

«#fzfk dz.rz.-K«." Ibnu Abbas mengatckan, "Yalmi Aku memilihmu untuk
wahyu-Kudanmengembanrisalah-Ku."

Ada  juga  yang  mengatakan,  bahwa  makna  €l££:pl  adalch
menciptckarmu,inidiambildariasfo-sAcl#'afo(memhat)."]°3]Adajuga

yang mengatakan, ``Crakni) Aku menguntkarmu dan mengajarimu agar
engkau  dapat  menyampaikan  perintah  dan  larangan-Ku  kepada  para

102;&  Ibid.

low lbid.
]°3° Bait  syair  ini merupakan perkataan Jarir bin Athiyah yang memuji  Aminl

Mrfuinin  Umar  bin  Abdul  Aziz.  Bait  syair  ini  temasuk  bukti-bukti  ndwu.  Ini
dikemukakan oleh Ibnu Aqil (2/173) dan Ibnu Hisyam di dalan gafdr zl„-Jvadr, hal.
183,sertadijadikanbulctipenguatolehAth-Thabari(16/128),AIMawardi(3/15),mnu
Athi¥3*5:s]e/:fLdanofebhu#a%a:£6#4di?)aalanAf+zgrs,+(3/15).Iajugamenyebuthan

pendapat  lairmya,  yaitu:   z.Ahfartrkal  (Aku  memilihmu).  Ia  mengatakan,  "Kata  itu
diambil dari kata a5A-sAa»z.i. 'ch."



hamba_Ku.»1032

$6>  ijlj  il)  ;}ii)  "Pergilah harm beserta sandararm
cJeJ7grr#      membcrwa      apAt]r-aj/crr-Kw."      Ibnu      Abbas      mengatakan,
"Mcksudnya adalah sembilan ayat yang diturunkan kepadanya.")033  Y'Lj'

G±Sb,C1,C`danjanganlahkarmberdualalaldalanmengingat-Ku."
Ibnu  Abbas  mengatakan,   ``(Janganlch)  kamu  berdua  lemah  dalam

perkara risalah."]°34 Demikian juga yang dikatckan oleh Qatadah. Ada

juga  yang  mengatakan,   "(Janganlah)   kanu  berdua  mengada-ada."
Seorang penyair] 035 mengatakan,

* i;3 ;a; a al'¥i @'              #.Jiil lil; d`3 i;
E|

"Muhammad tidaklah lalal waloupun suka memaofkan,

Ia memiliki Tuhan yang tidck perrlah pergi dan tidak pula berlalu."

i4/ 7ya«cza adalah lemah dan lalai. Imru` AI Qals mengatakan,

irro, t.*OL; ,;¢ ,0;;i     df,a, jf t,i;fu, G ,;;a+
"Terus berlari ketika yang cepat larinya itu tidck sedang lemah

sehingga menerbangkan debu dari jejak telapak di tempat yang
dijejcknya.»"6

]°32  pendapat  ini  dipilin  o|eh  Ath-Thabari  di  dalam  Taftimya  (16/128).  Ibnu

Athiyah (11/76), mengatakan, "Makna  a:::l=;`5 adalch: Kami menjadikanmu untuk
pert)untan serta tempat keindahan dan kebaikan. Sedangkan fiman-Nya:  cj=}, adalah
penyandangan  yang  memuliakan.   Ini  sebagainana  Anda  mengatakan:   Baitullch
(rumch Allah), dan juga sebagainana fiman-Nya (dalam hadits qudsi): Pztasa ado/ch
"77frfe-K%.. Pengun8kapan dengan menggukan kata 4rmqrg (diri) karena sangat dekat
dan]*3a%:P:T##a;aantkanm.oiehAth.Thabaria6/129).

`°34 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalan Tafainya (3/15).
]°35 Penyainya adalah A|  `Ajjaj. Bait syair ini dijadikan bukti penguat oleh Ath-

Tha]bcoap£Larqt#s9y)arquin4]4]d#awM:¥Ldfdalalal¥aTrfuirpxi(3Q/i5s}.siiakanmenjukfyar"/

Aftf 'a//agaf karya Ibnu An-Nthas (1rs7) dan f4/ ^rfeirffckhab (4/3). Syahidnya terdapat
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Dikatakan:  wcz»c».Jzf /  cz/  czw  (aku  lemah  dalam  urusan  ini).

Aniya, wanaa-wanyan artinya lerl[+ch. Ana waanin,  naaqah waaniyah,

aw#crztwfoa cz#¢ yakni aku melemahkannya dan melelahkannya. Fw/crcr#

/aa  );¢#z.f.   kedzaa,   yakni:   /a¢  );aecraJw]°37   ¢ulan  masih  demikian).

Dengan    pengertian    ini     Aban    menafsirkan     ayat     ini]°38     dan
menguatkannya dengan perkataan Thafrah :

jL€i'ulf€€dy tii;'+d            *eir+i}i ;j'ha®i `.€6'
"Seolchperiuk-perinkyangbertenggerdihadapanmerehaitu

adalchkubah-kubchyangmerehabangun,tidakpernchletihuntuk
Selalu mendidih."\039

Diriwayatkan dari lbnu Abbas juga, "(Yakni) janganlah kamu
berdua lamban."[°4° Dalam qira`ch Ibnu Mas'ud disebutkan:   € try< Y3

t£J3,]°4[    ¢anganlah   kamu   berdun   lemah   dalan   mengingat-Ku),
memuji-Ku,memuliakan-Kudanmenyampaikanrisalah-Ku.

Firman Allah:

fj:J,'j±e€¥;','al'¥'#©t£,%£;j£;,jL~6si
©£-ji

"Pergilah koimu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia

telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua

di dcham Al-Lisan dan Ash-Shihhah (enti.. wanaao.
]°37 si|akan merujck 4sfrsfez.ifeaJ (6#531.
L°38Si|akanmerujukTafsirAIMawardi(3/15.
L°39BaitsyairinidisebutkanolehAIMawardipadarefereusiyangtadi.
'°4°  Atsar  dari  lbnu  Abbas  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari  (16/129)  dan AI

Mawardi (3/15).
t°4]Qira`ahlbnuMas'udinidisebutkanolehlbnuAthiych(11„7).
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kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-
mzrdflfea» f.a z.»grrf ¢f¢« /«A«f." (Qs. Thaahaa [20] : 43-44)

Mengenai dun ayat ini dibahas empat masalah:

Pe#oma: Firman Allah SWT, `lsst ``Pergr./ch fo"w berdwcr" Di

permulaan  ayat  sebelumnya  disebutkan:   j±|6,   i;fj   ii   t£3t
Ccpergilah hamu beserta  soudaramu dengan membowa  ayat-ayat-Ku"

sedangkan  di  sini  disebutkan:  ~l£;i  "Pergz./ch  Aow«  bcndzfa"  Suatu

pendapat menyebutkan: Allah ra 'cr/a memerintahkan Musa dan Harm
dalam  ayat  ini  untuk  melaksanakan  dakwah  kepada  Fir'aun.  Pada
mulanya   Allah   menunjukan   hanya   kepada   Musa    saja   sebagai

penghormatan,  kemudian mengulangi perintah, ini  sebagai penegasan.
Pendapat lainnya menyebutkan: Dengan ini Allah menjelaskan, bahwa
tidaklali cukup hanya dengan keberangkatan salch satunya.

Ada juga  yang  mengatakan,  "Yang  pertama  adalah  perintch
untuk berangkat kepada semua manusia, sedangkan yang kedua adalali

perintali untuk berangkat kepada Fir' aun."

jKcd#a:FimanAIlahSWT,S€f;','J'Y'|;i"Mcrhaberdz.cara/¢¢
kamu   berdua   kepadanya   dengan   kata-kata   yang   lemah   lembut"
menunjukkan bolehnya anar ma'nrf dan nahyi munkar, dan bahwa itu
dilakukan  dengan kata-kata yang lemah lembut terhadap  orang  yang

=£e£:yarL::¥eTin,atd:]chun:n8£:=:j£#:,al9tey¥±m¥MT;
berbicaralah  kamu  berdua kepadanya  dengan  kataFkata yang lemah
/embzff'lalumengatckan,L£:i;'±;:L'.\~C±==c;£±6GY'``/cz#grr»haA
kamu berdua lchc[watir,  sesungguhnya Aku beserta kamu berdra,  Aku

me#de#grr c7cr# "e/I.haf." (Qs. Thaahaa [20] : 46), apalagi bagi kita yang

lebih utama untuk itu. Saat itulahbisa dilakukan perintah dan larangan



terhadap yang diinginkan serta berhasil mendapatkan yang diharapkan.
Ini cukup jelas.

Nya:g¥esf:.::io::=ul=ambeerrebkeadetepemn:aiatdrint8:nanar;am#:al¥dan=
IlinalL    menyatakan,    bahwa    maknanya    adalah:   julukannya.]°42
Demikian juga  yang  dikatakan  oleh  lbnu  Abbas,  Mujahid  dan  As-
Suddi, 1alu dikatakan: Julukannya adalali Abu AI Abbas. Ada juga yang
mengatakan:   Abu   AI   Walid.   Ada  juga   yang   mengatakan:   Abu
Murch.1043  Berdasarkan  pendapat  ini,  maka  menjuluki  orahg  kafir
adalah boleh bila ia seorang terpandang, mempunyai  kedudukan dan
diharapkan mau memeluk Islam. Dan boleh juga walaupun tidak begitu
diharapkan  untck  memeluk  Islan,  karena  pencharapan  itu  bukan
hakikat yang harus dianalkan, Nabi SAW telch bersabda,

•:J;+`j'jr-i+U-rf,;;
C.Jiha   datang   kepada   kalian   permha   suou   kaun,   maha

hormatilah dia.»1044

Beliau    tidak    mengatakan:     "Jika    kalian    mengharapkan
keislamannya," Di antara bentuk penghormatan adalah memanggilnya
dengan julukan. Rasulullah SAW pemah mengatakan kepada Shafwan
bin Umayyah,    .t£3 ui .Jjjl "rwrw#Jch e#gfaw wchaz. .4Z7# W7:ofeb."

'°42 Atsar ini dikeluarkan oleh Ath-Thabari (16/129), Ibnu Katsir (5C87) dan AI

Mawardi (3/16).
1043 A| Abbas, AI Walid dan MurTah adalah nana-nana Arab. Apakah Fir'aun itu

°rar}a:¥s?;uyuthimenyebutkannyadidalan4UowjidJKabj."/313)dariberba8al

riwayat. Ia juga menyebutkannya di dalam .4/ Ja7#i. ' ,4sfaEftargftfr, dengan nomor 345
serta   menandainya   dengan   tanda   Shahih.   Adz-Dchabi   mengatakan   di   dalam
M%kAfasAar[4/Madkha/,"Semunjalurperiwayatarmyalemah,dansyahidnyamursal."
Ibnu AI Jauzi menilainya palsu, dan Al `haqi mengikutinya, kemudian muridnya, Ibnu
hajar,  menyatckan bahwa riwayat  ini  lemah,  bukan palsu.  Silakan merujuk catatan
kakiA/Janl"-4/Kabl.r(I/312).



Beliau  menyebutnya  dengan  julukannya.  Beliau  juga  pemch
mengatakan kepada Sa'd,  .c+g  j1!1 Jji£ a  a;:L< H`i ``J4pa e77gfrow  /I.dcr*

mendengar apa yang dihatahan oleh Abu Habbab." Yalfrii A;hdrIT+alhTin

Ut)ay.

Diriwayatkan dalam israiliyat, bahwa Musa AS berdiri di depan

pintu Fir'aun selama setahun karena ia tidck mendapatkan utusan yang
dapat menyalnpaikan perkataan,  sanipai Fir'aun keluar,  lalu terjadilah
apa yang dikisahkan Allah kepada kita. Ini merupakan pelipur lara bagi

orang-orang beriman setelahnya berkenaan dengan peri hidup mereka
dalam    menghadapi    orang-orang    zhalim.    Dan    Tuhanmu    lebih
mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk

Suatu pendapat menyatakan: Musa berkata kepadanya, "Engkau
beriman  kepada  apa yang  aku bawa dan  engkau  menyembah Tuhan
semesta  alam,  dan  bagimu  kemudaan  yang  tidak  akan  tua  hingga
kematian menjemput, kerajaan yang tidak akan terlepas darimu hingga
datang kematian, dan ditangguhkan ajalmu selama empat ratus tahun.
Kemudian setelch engkau mati, mcka engkau akan masuk surga." Ini
adalah perkataan yang lemah lembut.

adalchs):bnauga:::dfirmmin8Aa:I:anr'o,::¢:rkz¥j&ang#T.::r3?Ldilefbff
6:i  'd>'j   S)."Dan Katakanlah (kepada Fir'aun), `Adahah keinginan
bagimu  untuk  membersihkan  diri  (dart  kesesatan),  dan  kamu  akan
hapimpin ke jalan Tuhanmu agar  supaya kanou takut kepada-Nydi' ."

(Qs. An-Naazi'aat [79]:  18-19).

Ada  juga  yang  mengatakan,  bahwa  perkataan  yang   lemah
lembut adalah perkataan Musa, "Wahai Fir'aun, sesunguhnya kami ini
adalch utusan  Tuhanmu,  Tuhan  semesta alam."  Ia menyebut Fir'aun
dengan nana ini karena ini merupakan mama yang paling disukainya



daripada   yang   lainnya   yang   dikatakan   kepadanya,   sebagaimana

penamaan para raja di kalangan kita dan serupanya.

Menurut saya  (AI Qurthubi):  Perkataan yang lemch lembut
adalah perkataan yang tidak mengandung kekasaran. Dikatakan /aarea
asy-syai`  - yaliinu -  lq)ryinan,  syai`  layyin,  sedans liin  aidalch yang
lebih  ringan  dari  itu,  bentuk    janaknya  dyo#acr`.  Bila  Musa  saja
diperintahkan   untuk   mengucapkan   perkataan   yang   lemah   lembut
kepada Fir' aun, maka apalagi yang selaimya, semestinya lebih berhati-
hati, yaitu dengan mengikuti perkataannya, dan juga anar ma'rufirya
dalan perkataan.  AIlah  rcz'cz/a telch berfiman,  \±=i  ui,l=}l,   ijjLj'
Ccserta  ucapkanlch  kata-hata  yang  balk  kepade  manisia."  (Q!s.  AI

Baqarah [2]:  83), iri sebagaimana yang telah dipaparkan dalan sural
AI Baqarah.1045

iKeeapq* Firman Allah SWT,  (S££.    ji   JSTi:J ,'j3 "M"drA-
in"drha»  z.a  z.»grJ  crfow  fafuf '  maknanya:  sebagainana harapan  dan
keinchan   karm  berdua.   Jadi   harapan   ini   kembali   kepeda  pihak
manusia. Demikian yang dikatakan oleh para pemuka ahli nahwu, yaitu
Sibawaih  dan  yang  lainnya.  Ini juga telah  dipaparkan  di  pemulaan
surch AI Baqarch.

Az-Zujjaj   mengatakan,   ":)ii'   adalch   lafch   harapan,   maka
berbicara  kepada mereka  dengan perkataan yang  dapat  dicerna  oleh
akal mereka."

Adajugayangmengatakan,bahwa:}i!'disinibemaknakalimat
tanya.t°46  Maknanya:  maka  lihatlch  apakah  ia ingat.  Ada juga yang
mengatakan,  bahwa  maknanya  adalch  Aap/  (agar).  Ada  juga  yang

10.5 Lih. surch AI Baparah ayat 83.
lou Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan  (6A46),  dan ia mcmilih, bchwa

/a'cz//a di  sini adalch bemalma sesuai asalnya, yaitu mengandung ha]apan.  Lalu ia
mengatakan, "Demikian ini karena dikaitkan dengan manusia."



mengatakan,   bahwa   itu   adalch   berita   dari   Allah   Ta'a/a   tentang

perkataan Harun kepada Musa, `inudali-mudalian ia ingat atau takut."
Demikian yang dikatakan oleh AI Hasan.

Ada juga yang mengatckan, bchwa /cr 'cr//a dan  `c!s¢a di selunin
AI Qur`an adalah untuk yang telah teljadi. Buktinya Fir'aun ingat dan
trfutketikaiamulaitenggelan,makaiapunberkata,Y€£@'L~Y'.'£itj;l:

a±=:+.i i, ffj  ji.±jif rJ{ £* £;:I;  ~cj€I`t "Sa)i¢ perccry¢ bchw fz.daA czda
Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai  oleh  Bani  Israel,  dan saya
termasuk   orang-orang   yang   berserah   dirt   (kepada   Allah)."   (Qs.
Yuunus   [10]:   90),   nanun   itu   sudch  tidak   lagi   berguna  baginya.
Demikian yang dikatakan oleh Abu Bckar AI Warraq dan yang lainnya.

Yahya  bin  Mu'adz  mengatakan  tentang  ayat  ini,  "Ini  adalah
keramalianmu terhadap  orang yang mengatakan,  `Aku  adalah tuhan. '
Lalu,  bagainana  keramahanmu  terhadap  orang  yang  mengatakan,
`Engkauedalahtuhan.'?

Ada   yang   mengatakan,   bahwa   Fir'aun   cenderung   kepada

perkataan Musa dan minta pendapat istrinya, lalu istrinya beriman dan
menyarankan  Fir'aun  untuk  beriman.  Lalu  Fir'aun  minta  pendapat
Haman,  namun  ia  malah  mengatakan,  `Jangan  kau  lakukan,  setelah
engkau menjadi raja, nanti malah kau akan menjadi budak, dan setelch
engkau menjadi tuan, nanti malah menjadi hanba.' ]°47 Dan Fir'aun pun
berkata,   `Aku   bisa   mendapatkan   kemudaan.'   Lalu   ia   menyemir

(mewamai) jenggotnya dengan wama hitan, dan dialah yang pertama
kali mengecat ranbut."

'°47DisebutkanolehAbuHayyandidalam,4JBdr(6#46).



Firman AIlah:

©c*'®iji~ifetj;+i3gL+i+:jy'6
" Berkatalah mereka berdua, ` Ya Tuhan Ko[m}, sesungguhnya

hand khoiwatir bahwa ia segeTa menyiksa kami atau akan
bertotmbah melumpaui batas' ."

(Qs. Thaahaa [20]: 45)

Fiman AIlah SWT, jJEi' ci  ji ~€# jf: i 3G i?i -G=i3 Y'6
"Berkatalah  mereha  berdra,  `Ya  Tuhan  Kami,  sesungguhnya  hami

lchawatir   bahwa   ia  segera  menyiksa  kami   atau   ahan  bertambah
rmeJamprz.6afus'.''Adh-Dhahhakmengatakan,"i;i;;adalahbersegera,
dant*'adalahmenganiaya."

tin-Nuhas)048  mengatakan,  "Perkiraannya:  kami  khawatir  ia

akan segera mengeluarkan perintah terhadap kami."

AI Farra` ]°49 mengatakan, "Segera keluar perintah darinya." Ia

juga mengatakan, "4¢crfha artinya asrcr/a @ertindak melanpaui batas/
kelewatan). Farcrf*a adalali /crrcrfo (meninggalkan/ membiarkan)."

Jumhur   membacanya:   tJi;   dengan  /crffrch   pada  ya`   dan
d7]cmmafepadaro`.Maknanya:segeramenghukumkani.[°5°Dikatakan

fiaratha mind amr yahai segelal. Co"toh kdi:irn:at. al faarith fi al maa`
yakni yang mendahulul orang-orang ke air.)051  Yakni: menyiksa kani
dengan   siksaan   yang   segera   karena   dianggap   salah,   yaitu   yang
didahulukan. Demikian yang dikatakan oleh AI Mubarad.

1°48 Lih. /'rab j4/ gwr `a# karya iin-Nulas (3/40).
[°49Lih."a'an[.,4/gwr`ankaryabeliau(2/180).
\°S° I;th. Al ^fuharrar AI Wlfiz (\1n7) dan AI Baha AI Muhith (6124®.
'°5\ Uth. Al-Lisan dan Ash-Shihhah (enhi:. i ;arathdy.



Segolongan  qurra`,  temasuk  di  antaranya  Ibnu  Muhaishin,
membacanya:  J>jii,L°52 dengan /athaA pada );a` dan rcr`.  AI  Mahdawi
mengatakan,  ``Kemun8kinan  ini  suatu  dialek  (logat)."  Diriwayatkan

juga   darinya   dengan   dhammch   pada  ytz`   dan  /czfhaA   pada   ra`.
Maknanya: ada orang yang bersegera melakukannya terhadap kami.

Segolongan   ulama   lainnya   membacanya:   Jpji£,t°53   dengan
dhammch  pada ytz`  dan  harrch  pada rcz`.  Demikian  qira`ahnya  Ibnu
Abbas,   Mujahid,   Ikrimch   dan  juga   Ibnu   Muhaishin.   Maknanya:
melampaui   batas   dalani   menyakiti   kami.   Seorang   penyair  jorok
mengatakan,

|#3ai?a,Ljfis
"Ia  melampoui  batas  dalam  menggauli  kami  dan  tergesa-

gesa."54

Firman Amah:

©J;i;,a-.`-C-j!±€t=y,j6
``ALllah berf irman, ` Janganlah kQimu berdua khotwatir,

sesungguhnya Aku beserta kQimu berdua, Aku mendengar dan
me/f.Aof'." (Qs. Thaahaa [20]: 46)

Mengenai ayat ini terdapat dun masalah:

[°52  Lih.  ,4/  A4iwharrcFT  4/  Wra/.i.z  (11/77)  dan  j4/  Bclfr  (6#46).  Ibnu  Muhaishin

membacanyaJ?i£,dengandbam7%chpada)/oa`dan/8ffeaApadarc7c7`.
1°53 Lih. Qira`ah ini di dalam kedua refereusi tadi.
]°54  Syair  jorok  ini  dijadikan  buldi  penguat  oleh  Ath-Thabari  (16/130),  Abu

Ubaidah (2/20), AI Mawardi (3/16) dan Asy-Syaukani (3/521 ).



PerrH"¢:  Para  ulama  mengatakan:  Ketika  keduanya  merasa
khawatir   sebagainana   yang   biasa   dikhawatirkan   oleh   unumnya
manusia,  Allah  SWT  menjelaskan  kepada  keduanya,  bahwa  Fir'aun
tidak  akan  sampai  kepada  mereka  berdua  dan  tidak  pula  kepada
kaunmya.  Ayat  ini  menyanggch  pandangan  orang  yang  mengatakan
bahwa sebenamya ia tidak takut, adapun takut yang dirasakan oleh para
musuh adalch sunnatullah bagi para nabi dan para walinya di sanping

pengetchuan dan kemantapan mereka.

Adalah sangat bagus apa yang dikatakan AI Hasan AI Bashri
rchz.mchc/J/ch    ketika    disanpaikan   kepadanya    oleh    orang    yang
menyampaikan  khabar  dari  `Amir  bin  Abdullah:  Bahwa  ketika  ia
bersanra kawan-kawannya beristirahat di suatu jalanan di  Syam pada
suatu mata air, lalu muncullah singa di antara mereka dan sumber air
itu,  kemudian  `Amir  mendatangi  sumber  air  itu  lalu  menyelesaikan
keperluannya, lalu dikatakan kepadanya, "Engkau telah membahayakan
dirimu."  Ia pun berkata,  "Terkanan Sgi-gigi di  leherku adalah lebih
ala]L sukai daripada Allah mengetahui bahwa aku merasa takut terhadap
sesuatu selain-Nya. "

Mendengar itu AI Hasan AI Bashri berkata, ``Telah merasa takut
orang yang lebih baik daripada `Amir, yaitu Musa SAW, yaitu ketika
s##g,3.etn=,a:r;kjepj¥¥ds%gii#;;=£ap©f'6£#{def&!
` Sesungguh:nya pembesar negeri sedang berunding teutang karm untuk

membunuhmu,  sebab itu keluarlah (dart hota ihi),  sesungguhnya aku
termasuk   orang-orang  yang   memberi   nasehat   kepadamu.'    Maha
kelunrlah  Musa  dari  hota  itu  dengan  rasa  takut  menunggu-nunggu
dengan khowatir,  dia berdoa, `Ya Tuhanku,  selamatkanlch aha  dari
oraJ¢g-ora#g );cr#g zfocl/I.in  i.fu."  (Qs.  AI  Qashash  [28]:  20-21),  Allah

jugamengisahkan:¢}g::\=;>~L,i;.?-frcL€;:;<6`Karermz./«,/.nd#chMasa



di hota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan lchawatir  (akibat

perbwclfcr##ycr/.'  (Qs.  AI  Qashash  [28]:   18),  dan  Allah  mengisahkan
ketika  para  tukang  sihir  melemparkan  tali-tali  dan  tongkat-tongkat
mereka:j;€YTii€££Li=i¥'CE©c±;'i£±<rirjj;j<6`Moha
Musa merasa  takut  dalam hatinya.  Kami  berkata, `Janganlah kamu
takut!  Sesungguhnya  kamulah yang  paling  unggul  (menang)."  (Qs.
Thaahaa [20] : 67-68)."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Contoh lainnya,  bahwa Nabi
SAW  membuat  parit  di  seputar  Madinah  untuk  melindungi  kaum
muslimin dan harta mereka, padchal betapa beliau sangat bertawakkal
dan  percaya  penuh  kepada  Tuhannya  dengan  tingkatan  yang  tidak

pemah dicapai oleh seorang pun. Kemudian para sahabatnya juga yang
sudah  tidak  asing  lagi,  baliwa  mereka  pindah  dari  tempat  tinggal
mereka,   yaitu   ke   Habasyah,   dan   ke   Madinah,   hal   ini   karena
mengkhawatirkan  keselamatan  mereka  dari  kemungkinan  tindakan
bunk kaum mus)rikin Mekkah, dan sebagai langkah menyelanatkan
agama mereka agar tidak terusik dengan penyiksaan kaum musyrikin,

Ketika Umar berkata kepada Asma binti Umais,  "Kami lebih
dulu   hijrah   daripada   kalian,   maka   kami   lebih   berhak   terhadap
Rasulullah SAW daripada kalian," Umais berkata, "Kau bohong wahai
Umar,  sekali-kali tidak,  demi Allah,  kalian bersama Rasulullch  SAW
dimana  beliau  bisa  memberi  makan yang  lapar  dan  mengajari  yang

jahil, sementara kani berada di suatu negeri atau tanah asing]°55 yang
menyeramkan, di Habasyah.  Itu adalch di jalan Allah dan Rasul-Nya.
Demi   Allah,   aku   tidak   memakan   makanan   dan   tidak   meminum
minuman   sampai   aku  ingat  apa  yang  telah  aku  katakan  kepada
Rasulullah SAW,  sementara itu kami melaksanakan dan kami merasa

L°55 4/ Bz. 'edaa` ada|ch orangorang jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan

dengan kita. Bentuk tunggalnya bc[ 'z.id (A#-JVI.Aaych, 1/143).



takut."]°56 AI Hadits secara lengkap dikeluarkan oleh Muslim.

Para  ulama  mengatakan,  "Orang  yang  menceritakan  tentang
dirinya berbeda dengan apa yang ditetapkan Allah pada jiwa manusia
adalah seorang pendusta. Allah telch menetapkan tabiat manusia untuk
men8hindar dari hal yang bisa membchayckannya, menyakitinya atau
membinasakannya." Mereka juga mengatakan, "Tidak ada bahaya yang
lebih bahaya  daripada binatang  predator  di  dataran terbuka terhadap
orang   yang   tidak   membawa   alat   yang   dapat   digunakan   untuk
melindungi dirinya, baik berupa pedang, tombak, panah, busur ataupun
lai-ya."

iKed.gr Fiman AIlah SWT, ~C±=:  j£ "Se„gg%Any8 J4ha
beserfa famw berdwcr" maksudnya adalah dengan pertolongan, bantuan
dan kekuatan dalam menghadapi Fir'aun. Ini seperti ungkapan Anda: cz/
aJ"I.i.r   mc}'cr  Ji//acI#    (sang   raja   bersama   si    fulan)   ketika   Anda

memaksudkan  bahwa  sang  anir  melindungi  si  fulan.  Fiman-Nya:

L£;g  '±;:J'.\ "4fu mende»grrr dcr»  me/i.Aaf'  adalah ungkapan tentang

pengetahuni Dzat yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya yang
Maha Suci, Tlihan semesta alam.]°57

Fiman Allah:

i£Y'u'&g~i2±~¢1C=Lj<6£.j¥'b±;6£~ty'#:Cii;6J5 i JIB<±,,'J9rf
•€tg,.Spe`j±¢,jt;,a:6,ire

t5€ji£G€5c±j6©jife'p'<ifc;G€\ii.i';<\~e'i
]°56   Diriwayatkan   oleh   Muslin   pada  pembahasan   tentang   Keutamaan   Para

Sahabat, bab:  Keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais  ..., juz  14, hal.
1946,1947.

\°SI Ljm. A| Muharrar AI Wdyiz (llm .

5JJ,



©C5il<f,'ffgc±#jiffcfjtgJ'j'6'©
``Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan

katakanlch, ` Sesungguhriya kami berdua adalah utusan
Tuhanmu, rna,ka lepaskanlah Bani Israu bersana kant dan

janganlah ko[mu menyiksa mereha Sesungguhnya ko[mi telah
datang kepadrmu dengan memba[wa buldi (alas kerasulan

kant) dart Tuhoinmu. Dan keselunatan itu dilimpahkan kepada
orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah

divahyukan kepada hand bahwa siksa itu (ditimpahkan) atas
orang-orang yang mendustakan dan berpaling: Berkata

Fir'aun, ` Maka siapakah Tuhanmu berdua, hal Musay Musa
berkata, ` Tuhan Kuni ialah aruhan) yang telch memberikan

kepoLda tiap-tiap sesuatu beutuk kejadianrtyoL, kemudian
mcmbe71z.»jl«pefJrmjwh'." (Qs. Thaahaa [20] : 47-50)

Fiman Allah SWT, 4.i Y'b±J 6£~Y'[;i :C!i:g  "n4afa dclfa%gJafo
ko[rm  berd:ra  kepadanya  (Fir'oun)  dan  katakanlah,  `Sesungguhnya
hami   berdua  adalah  utusan  Tuhanmu."  Pada,  redaksii  ini  terdapat
kalimat   yang   dibuang,   maknanya:   Maka  datanglch  kamu   berdun
kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah hal itu kepadanyay   ~¢|  I:=' Lj'br
'J±.£ff;:)>  "Maka   lepaskanlah    Bani    Israil    bersama    rind"    y;Jkri

bebaskanlah  mereka,   ;;;;=    Y'u'  "dar!  /.cr#gr#/aA   hamw   me#);z.dso
mereha"  yakni  dengan  olokan dan kelja berat.  Karena  Bani  Israil  di
bawah  kekuasaan  Fir'aun  berada  dalam  tekanan  yang  berat,  yaitu
disembelihnya bayi-bayi laki-laki mereka dan dibiarkan hidup bayi-bayi

perempuan mereka, dibebani pekeljaan di pertanian, produksi susu dan
pembangunan kota yang sebenanya tidak mampu mereka emban.

I%j  ci,     ,±.fe> `hsia>> .i C`Sesungguhnya  kami  telah  datang



kepadarm   dengan   membowa   bulai   (atas   kerasulan   hami)   dari
rw#cmmw. "  Ibnu Abbas mengatakan, "Maksudnya adalah tongkat dan
tangan."

Pendapat  lain  menyebutkan,  bahwa  Fir'aun  menanyckannya
kepada  Musa,   ``Apa  itu?"  Lalu  Musa  memasukkan  tangannya  ke
kantong  bajunya,  kemudian  mengeluarkannya  dalan  keadaan  putih
bersinar   seperti   cchaya  matahari,   cchayanya  mengalahkan  cahaya
matahari,  sehingga  Fir'aun  pun  takjub  karenanya,  nanun  ia  tidck

pemah melihat ton8kat Musa kecuali pada hari raya]°58  [yaitu di hari
pertemuan yang mereka sepakati].

i±i  i  6f  'illl6 ..Dan k=s_:lai:!Iat=n..it: dilimpah.hen{5fit
kepada   orang  Tang   mengikuti   petulyuk."   Az+Zwifuai3   "engatzkan,
"Yakni:  barangsiapa mengikuti  petunjuk,  maka  ia  akan  selanat  dari

kemurkaan   AIlah    `4zza   wa   Ja/Ja   dan   siksaan-Nya."   Ia   juga
mengatakan,  "Ini  bukan  ucapan  selanat.  Buktinya,  bahwa  itu  tidak
diucapkan di awal pejumpaan dan tidak pula di awal percakapan."]°59
Al Fama:\°6° men8atalRA, C.Assalamu  `alaa man ittaba 'a al hudaa dan
liman ittaba 'a al hudaa andnyal sa"a."

€\;=j.i €ei   ~e'| Ci;i ± 6£  ``Serw»ggrAnyq fe/ch dz.wakyzffa»
feprcJa  hamz.  6afroa  sz.dsa  z.fu"  yakni  kebinasaan  dan  kehancuran  di
dunia serta kekekalan di Jahannan di negeri akhirat.  <'ir i:  G
``§d#Tfnhabne)rpaat,%,r££::=any=gmendustahan''pan"arhiAI+al+

Ibnu  Abbas  mengatakan,  ``Ini  ayat  yang  paling  dibanggakan
olehparamuwchhid(ahlitauhid)karenamerekatidakmendustakandan

1058 Lth. Fath AI Qadir (3ls2l).
1°59Lih./'rdet4/9%r`ankaryaAn-Nwhas(3/41).
]°6°Lih.Ma'a#i.,4/g#r`ankaryabeliau(2/180).



tidakberpaling.»106l

Fiman Allah SWT, t;tis.  \3?#  t;3  j6  "BerhaJo Fz.r'¢„
`Maha  siapahah  Tuharmu  berdun,  hat  Musar"  Fir'iNIL  "enyerfuit

Musa  tanpa  menyebutkan  Harun  karena  redaksi  ini  menjadi  serasi
dengan akhiran-akhiran ayat ini.

Suntu   pendapat   menyebutkan:   Dikhususkannya   penyebutan
Musakarenaiaadalahpengembanrisalah,kalansertabukti.L°62

Pendapat lain menyebutkan:  Keduanya menyampaikan risalah
walaupun hanya diam, karena ketika teriadi percakapan yang berbicara
hanya  satu  orang.  Ketika  yang  satu  selesai  berbicara,  yang  laimya
membantu dan menegaskan. Maka menurut kami, bahwa pada bentuk
redcksi ini terkandung faldah ilmu, yaitu bila dun orang ditugasi suatu

perintah, lalu salch satunya melaksanakan dan yang lainnya turut serta
membantunya di  sana, maka saat itu keduanya dianggap telah cukup
melaksanakan   perintah   yang   dibebankan   kepada   keduanya,   dan
keduanya layak mendapatkan ganjaran, karena AIlah rcr 'cz/cz berfuman,'%£k"£:-¥igrgg:nhaha%auhabne,radhr,kefk+F='a"uen:eEf

kedunnya untuk berangkat dan mengatakan.

Kemudian AIlch mengabarkan tentang percakapan yang telj adi,

yaitu fiman-Nya:  \3€5  I;; "Maha sz.aprhafo  r"ha#mw  berdwcr"  ini
menunjukkan bchwa Harun tunt hadir bersana Musa.  J'6  "Be7~haf"
Mus;,'::;±+,6'S$1-csft8;"TuhanKaniialahITuhan)yangtelah
memberihan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiamya" yckriibckNIaL
ia mengetchul si fat-sifat-Nya, tidak ada nana `alamnya sehingga tidak
dikatakan  fiulan,  tapi  Dia  Pencipta  alan  dan  yang  mengkhususkan

'°6`  Atsar  dari  Ibnu Abbas  ini disebutkan  oleh Abu Hayyan  di  dalan ,4/ Batr

(6/2i4as72).pendapatinidipiiinoiehAz.zanakhsyarididalam"Kftytycz/(2/435).



setiap makhluk dengan rupa dan bentuknya. Seandainya khithab itu dari
keduanya, tentu yang disebuckan adalah "'Y6" 0[eduanya berkata).

Kata,'ififadalahmcz/%/pertanadari¢£Ei,yakni:memberikan
bentuk  kejadian  kepada  setiap  sesuatu  yang  mereka  perlukan  dan
butuhkan,  atau  sebagai  rna/zf/ keduanya,  yakni:  memberikan kepada
setiap  sesuatu  bentuk  dan  rupanya yang  sesuai  dengan  manfaat  dan
kegunaannya.      Demikian     berdasarkan     pendapat     Adh-Dhahhak
sebagaimana yang akan dikemukakan.

dsil  Cf ``femwdz.a#  memberz.I?y¢ pe/w7t/.wk " Ibnu Abbas,  Sa'id
bin  Jubair  dan  As-Suddi  mengatakan,  ``Memberikan  kepada  sesuatu

pasangannya  dari  jenisnya  sendiri,  kemudian  memberinya  petunjuk
kepada  yang   dapat   dikawininya,   makanan,   minuman   dan  tempat
tinggalnya.»lo63

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas,   "Kemudian   menunjukinya
kepada persatuan, kebersamaan dan pemikahan."

AI Hasan dan Qatadch mengatakan, "Memberikan kepada setiap
sesuatu apa yang maslchat baginya, dan menunjukinya kepada apa yang
akan   maslahat   baginya."]°64   Mujahid   mengatakan,   "Memberikan
bentuk kepada setiap sesuatu, menjadikan bentuk manusia pada bentuk
binatang    dan    tidak,  menjadikan   bentuk   binatang   pada   bentuk
manusia,L°65  akan  tetapi  menciptakan  segala  sesuatu  dengan  sangat
teliti." Seorang penyair mengatakan,

rfe;tiG&i'ji'jij         `¥:Of if j@'3
"Dan ada bentuknya pada segala sesuatu

t°63 Lih. Atsar-atsar ini di dalan Tafsir Ath-Thabari (16/131), Tafsir AI Mawardi

(3/\£thA]gdTAIMantsur{413OuNrmAIBahrAIMwhith¢6|24]).

\06S  Ibidi.



BegitulahAIlchmelakukanapayangdikehendak-Nya.""66

Yang   dinaksud   dengan   a/   Adrz./gce   adalch   bentuk.1067   |ni

merupakan pendapat Athiyah dan Muqatil.

Adh-Dhahhak  mengatakan,  "Memberikan  bentuknya  kepada
segala sesuatu, yaltu berupa manfaat dan kegunaan (fungsi) yang sesuai
dengannya."]°68  Yakni  tangan  untuk  memukul,  kaki  untuk  berjalan,
lisan untuk berbicara, mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar.

Ada  juga   yang   mengatakan,   ``Memberikan   kepada   segala
sesuatu apa yang diilhamkannya, yaitu berupa ilmu dan pembuatan."

A|     Farra`]°69    mengatakan,     ``Laki-laki     diciptakan    untuk

perempuan, dan setiap laki-laki ada yang cocok baginya dari kalangan
perempuan,  kemudian  Allah  menunjuki  laki-1cki  kepada perempuan.
Dengan  demikian,  maka  perkiraannya:   Memberikan  kepada  segala
sesuatu seperti bentuknya."

Menurut saya (A] Qurthubi): Malma ini adalah pendapatnya
Ibnu Abbas. Secara umum, pendapat-pendapat tadi sesuai dengan ayat
ini . Zaidah meriwayatkan dari AI A'masy, bchwa ia membacanya:  gjJl
a±i>   ;;;.   :}+   u£;i   (yang  telah  memberikan   segala   sesuatu  yaig

diciptakan-Nya), dengan /affech pada /am.  Ini  adalah qira`ahnya Ibnu
Ishak,  ini  diriwayatkan  juga  oleh  Nashir  dari  AI  Kisa`i  dan  yang
lainnya,  yakni:  memberikan kepada manusia segala yang  diciptakan-
Nya yang dibutuhkan oleh mereka. Dengan begitu, kedua qira` ahnya ihi
mengandung makna yang sama.

'°66  Syahidnya terdapat  di  dalam  Taf§ir  AI  Mawardi  (3/16),  .4/ Bczfr A/ M#feJ.ffe

(4/3?S!_LIE.FA§t2aA#QA#ku(h3i/t%2(L6)h4]).
L°68  Disebutkan  o|eh  Az-Zanakhsyari  di  dalam  4/  Knynya/ (2/435)  dan  Abu

HayasFLdif#¢€,i;/a#€£4#be|iau(2/181).



Firman AI]ah :

y<#j~j>jifeej6©jjtl.i,f„jjtji:a;j6
©j±ty,jjji±

" Berkata Fir'aun, ` Maka bagatmanakah keadaan umat-umat

yang dahulu2' Musa menjowab, ` Pengctahuan tentang itu ada
di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan Kani tidak akan

salah dan tidak (pula) lxpa' ." (Qs. Thathz.i\ [20|.. 51-SZ)

Mengenal ayat ini terdapat empat masalah:

Pgrfo„.a:  Firman  AIlah  SWT,  Jl:  CS  j6  "Berhaf¢  Fz.r'a##,
`Maka  bagaimanakah  keadaan',"  al  baal  adallch  al  haal  Q]ealha@n),

yakhi: bagaimana keadaannya dan bagaimana kondisinya? Lalu Musa
memberitahukan,  bahwa  pengetahuan  tentang  itu  ada  di  sisi  Allah
ra'c7/cz,  yakni:  bahwa  apa  yang  en8kau  tanyakan  itu  temasuk  ilmu

g]iaib, yaitu temasuk yang disembunyikan Allah ra 'a/cr, tidck ada yang
mengetahuinya  kecuali  Dia,  sedangkan  aku  hanya  seorang  hanba
sepertimu,   aku  tidak   mengetahui   kecuali   apa  yang   diberitahukan
kepadaku oleh Allah yang Malta Mengetahui alan ghaib. Pengetahuan
tentang umat-umat terdchulu telal tertulis di lauh mahfuch di sisi AIlah.

Suatu  pendapat  menyebutkan,  bahwa  maknanya:  bagaimana
keadaan  umat-umat  terdahulu  yang  tidak  mengaku  demikian.  yakni:
bagalmana  keadaan  mereka  yang  telah   lalu,   padahal   mereka   itu
menyembah selain Tulianmu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa sebenanya yang ditanyakan
Fir'aun  adalah  tentang  perbuntan  umat-umat  terdahulu,  lalu  Musa
menjawab   bahwa   perhitungannya   ada   di   sisi   AIlch   ra'a/a   dan



texpelihara  di  sisi-Nya  di  dalan  sebuah kitab.  Yalmi  sudah  tercatat,
maka kelak Allah akan mengganjamya. Yang dimaksud dengan kitab di
sini adalah lauh mahfuch. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah
kitab yang ada pada sebagian malaikat.

IKlediza:  Ayat  ini  dan  ayat-ayat  laimya  yang  serupa  ini  yang
telah lalu dan yang akan datang menunjukkan pencatatan dan penulisan
ilmu  agar  tidak  terlupakan,  karena  hafalan  (ingatan)  ada  kalanya
tertimpa bencana, yaitu salah dan lupa. Bahkan ada kalanya orang tidak
hafal  apa yang pemah didengamya,  maka hendaknya diikat  (dicatat)
agar tidak hilang darinya.

Kami  meriwayatkan dengan sanad bersambung  dari  Qatadah:
Bahwa dikatakan kepadanya, "Perlukch kami mencatat apa yang kani
dengar  darimu?"  Ia  menjawab,  ``Apa  yang  menghalangimu  untuk
mencatat?  Sementara Dzat yang Maha Halus  lagi  Maha Mengetahui
telah memberitahumu bahwa Dia juga mencatat,  lalu berfirman,    j6
i:i;t'u'j,;i±Y€;t£Sd~jJ'i-,l{:ig`Pe«gefch#o«fe#/ngz+z"d¢
di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tiihan Kani tidck akan salah
den tidrk trla) lupa' ."

Dalam ShaAz.A A4as/I.in disebutkan:  Dari  Abu Hurairah RA,  ia

mengatakan, "Rasulullah SAW besabda,

cj+>L9-  #  ;+J` I; 1;ir j  'iTjr  t;;i±joi  &„  ;z5  Li'
a     ,.''    ',:         ..<      (

•giv
` Setelah Allah menyelesalkan ciptaan, Dia menuliskan di dalam

Kitab-Nya  alas   Diri-Nya,  dan  itu  ada  di  sisi-Nya:   Bahwa
rahmat-Ku mendahalui kemurhaan-Ku. .y'"°

'°7° Takhrijnya teLah dikemukakan.



AI Khathib Abu Bakar meriwayatkan secara musnad dari Abu
Hurairah,  ia  menuturkan,  "Seorang  laki-laki  dari  golongan  Anshar
duduk di majlis Nabi SAW dan mendengarkan hadits dari beliau, ia pun
takjub namun tidck dapat menghafalnya. Lalu ia mengeluhkan hal itu
kepada Rasulullah SAW, ia berkata, `Wahai Rasulullali, sesungguhnya
aku telali mendengar darimu hadits yang membuntku takjub, tapi aku
tidck hafal. ' Maka Rasulullch SAW bersabda kepadanya,

•ife *,
',,,,

`Mintalah     bantuan     pada     tangan     kanarmu.'     SermyaL    beHian

mengisyaratkan menulis."]°7] Ini adalah ketetapannya.

Juninur   sahabat   dan   Tabi'in   membolehkan   penulisan   dan

pencatatan  ilmu.  Nabi   SAW  sendiri  pemch  memerintahkan  untuk
menuliskan  khutbah  yang  beliau  sampaikan  di  musim  haji  untuk

(diberikan kapada) Abu Syah, yaitu seorang laki-laki dari Yanan ketika
iamemintacatatannya.L°72DiriwayatkanolehMuslim.

Amr bin  Syu'aib meriwayatkan dari  ayahnya,  dari  kakeknya,
dari Nabi SAW, beliau bersabda,

•ifq'l;fry."Jig
•.Ikatlchilrmdengantu|isan."n3

Mu'awiyah bin  Qulrah mengatakan,  "Barangsiapa yang tidak
menulis ilmu, maka ilmunya tidak dianggap sebagai ilmu."

Ada   yang   bexpendapat   melarang   penulisan,   Abu   Nashrah

L°7L  Diriwayatkan o|ch  Ibnu  Syahin di  dalan A#-Ivasz.kfo wcz j4/ A/auscfAfo mz.» [4/

H4d7.ts, hal. 406 yang ditahqiq oleh ustadz kami, Dr. Muhammad AI Hifiiawi.[°72  Diriwayatkan  oleh Muslin  pada pembahasan tentang Haji,  bab:  Haramnya

Mekkah, Binatang Buruannya, Rerumputannya ..., Ouz 2/988, 989).
]°73 -Diriwayatkan  oleh AI Haldm  dari Anas  dan  Ath-Thabrani  dari  Ibnu Umar.

Dinilai sAchz.A oleh AI Albani. Silakah merujuk S7zchz.A ,4/ /c7mi. ' t4sA-S7zagAz.r (4/ 148).



meriwayatkan, "Dikatakan kepeda Abu Sa'id, `Perlukah kani menulis
haditsmu ini?'  Ia menjawab,  `Mengapa kalian menjadikannya sebagai
AI   Qur`an?   Hendaklah   kalian   menghafalnya   sebagainana   kami
menchafalnya'."  Di  antara  yang  tidak  menulis  adalah  Asy-Sya'bi,
Yunus bin Ubaid dan Khalid AI Hadzdza`. Khalid mengatakan, "Aku
tidak pemah  menulis  apa pun,  kecuali  satu  hadits  saja.  Setelah  aku
menghafalnya, aku menghapusnya." Demikian juga Ibnu ` Aun-dan Az-
Zuhri.

Sebagian mereka ada yang menulis,  lalu setelah hafal mereka
menghapusnya, di antaranya adalch Muhammad bin Sirin dan `Ashim
bin  Dhamrah.  Hisyam  bin  Hassan  mengatakan,  "Aku  tidak  pemah
menulis hadits, kecuali hadits AI A'maq, setelah aku hafal, maka aku
menchapusnya."

Menumt saya (AL Qurthubi): Kami telah menceritakan pula

yang seperti itu dari Khalid AI Hadzdza`, hadits al a'maaq diriwayatkan
oleh Muslim di alchir kitab, yaltu:

•..- dll Jf- jc;fy.I ijJi Jji; ul kfui i,i: i
"Tidak akan terjadi kiamat sehingga Romowi mertyelofahi A'maq -a:deNI

Dt7b7.a-L°74  ..."  al hadits,  ini  dicantumkan peda kitab  Fitnah.  Sebagian

mereka hafal, kemudian menuliskan apa yang dihafalnya, di antaranya
adalal  AI  A'masy,  Abdullah  bin  Idris,  Husyain  dan  lain-lain.  Ini
adalah langkah kehati-hatian untuk menjaga hafalan.

Secara umum, penulisan adalah lebih utana, dan untuk itu ada
ayat-ayat dan hadits-haditsnya.  Ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali,
Jabir dan Anas RA serta generasi  setelah mereka dari  kalangan para

L°74  A|  A'maq  dan  Dal)iq  adalah  dun tempat  di  Syan  yang  berdekatan  dengan

Halb. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslin pada pembahasan tentang Fitnah (4#221).



pembesar tabi'in, seperti: AI Hasan, Atha` , Thawus bin Az-Zubair, serta
generasi setelch mereka dari kalangan para ulana.

Allah ro 'a/a berfirman, ;Cf j±= di, e\jfYl j, ,'al' \£¥±3
C`Dan telch  Kand tuliskan untuk  Musa pada lwh-luh  ¢aurat)  segala

S2aifeQts;;g,'rgj7;32¥4T5±i¥j;„*j„ggr2fo;?e;ad;#„,¥';',

dalarn Zabur sesudah (Karhi tulis dalan) Louh Mahfuzh, bahwasanya
buni  ini  dipusakai  hamba-hamba-Ku yang  shalih."  (Qs.  AI  Arto;nyal

[21]:105),'i=fft;:'Jlf9}£j~a'j£±=ij"Dcl%fefapfa#/afr%#f%frfamz.
kebofikan di dunia ini  dan .4i  ckhirat.:'  (Qs._ AI  A:[aTf r:7|..  1S6.  dan

befiman,;l==3pr3p3;fr5©£jfdi¢Li££dg3"Da#fegr/a
sesuatu yang telch mereha perbuat tercatat dalan buku-buku catatan,
dan segala  (urusan)  yang kecil  moupiln yang besa!  ?dalah. i.ertuli.s.:.'

(Qs. AI Qanar [54]: 52-53) dan juga berfirman, ?£Sj f±j' i:£ l€:ie
``Pengetahan teutang itu ado di sisi Tuhanku, di dalan sebuah kitalf'

dan ayat-ayat lairmya.

Lain  dari  itu,  ilmu tidak  akan  mantap  kecuali  dengan  buku

(tulisan),  kemudian  tatap  muka,  pembelajaran,  hafalan,  pengajuan
hafalan,   tanya  jawab,   penelusuran   para   penukil   ®engutip)   dan

pemantapan apa yang telch dinckil (dikutip). Adapun tidak disukainya
penulisan oleh mereka yang tidak menyukainya di nasa awal Islam
adalah karena masanya yang dekat dan sanadnya berdekatan sehingga
tidak   mengandalkan   juru   tulis   (tulisan)   karena   bisa   berckibat
meremehkannya atau tidak suka menghafal den menganalkannya.

Adapun   sekarang,   masanya   sudah   berselang   sangat   lama,

silsilch sanadnya juga tidak dekat, jalumya sangat beragam, demikian

juga  penulilannya,   sementara  di  sini  lain  petaka  lupa  senantiasa
mengintai,  dan  munculnya  prediksi  (dugaan  lemal)  tidak  teljanin.
Maka pengikatan ilmu dengan tulisan adalah lebih utama dan dalilnya



lebih kunt. Jika ada seseorang yang berdalih dengan hadits Abu Sa'id
dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda,

.i#eTjL°i±'L€*3.#1#€'Y
•CJanganLah kalian mendiskan dariha, barangsiapa mendiskan

selain AI Qur`an, rnraha hendcklah ia menghapusnya."'Or5   GTR„

Muslim)

Jawabarmya: Bchwa itu adalah dahulu, dan itu sudah mauszfk*

(dihapus  hukurmya)  dengan  perintah  beliau  untuk  menuliskan,  dan
beliau juga membolehkannya untuk Abu Sych dan yang lairmya. Lain
dari itu,  alasan larangan beliau tersebut adalah agar tidak ada tulisan

yang  tercanpur  dengan  AI  Qur`an  padahal  bukan  dari  AI  Qur`an.
Begitu pula yang diriwayatkan dari Abu Sa'id juga: "Kami sangat ingin
bchwa Nabi  SAW  mengizinkan  kami  menuliskan."  Jika  riwayat  ini
terpelihara, maka itu adalah sebelum hijrah, dan saat itu tidak terjamin
untuk tidak tercampur dengan AI Qur` an.

ffctr.gr:   Abu   Bakar   AI   Khathib   mengatakan,   "Selayaknya
menuliskan hadits dengan wama hitam, kemudian dengan tinta khusus

yang berbeda dengan tinta laimyat°76, karena wama hitan itu adalah
wama  yang  paling   dominan,   sementara  tinta  bisa  luntur   dengan
berjalarmyawalrtypadahaliamerupakanalatnyaparapemilikilmudan
sarana para pemilik pengetahuan."

Abdullah   bin   Ahmad   bin   Hambal   menyebutkan:   Ayahku
menceritakan kepadak`L ia menuturkan, "Asy-Syafi' i melihatku ketika
aku  di  majlisnya,   sementara  di  ganisku  ada  noda  tinta  dan  aku

`°75  Diriwayatkan  oleh  Muslim  pada pembchasan  tentang  Zuhud,  bab:  Meneliti

Hadits dan Hukum Penulisan Ilmu, (4#298).
L°76   Secara   bahasa,   a/   mz.drdar   adalah   ai/   4z.br   (sana-sana   berarti   tinta),

kemungkinanmaksudnyaadalahpenulisandenganwarnahitamsecarakhusus.



menyembunyikamya,      lalu      ia     bertanya,      `Mengapa      engkau
menyembunyikan dan menutupinya? Sesungguhnya tinta pada pakaian
merupakan sinbol kesatria, karena bentuknya hitan dalam pandangan
mata, sedangkan dalam pandangan hanya ada putih' ."

Khalid bin Zald mengatakan, "Tinta pada pakaian ahli  hadits
adalah  laksana  wewangian  pada  pakaian  pengantin."  Ungkapan  ini
diambil oleh Abu Abdillah AI Balwa, lalu ia mengatakan,

®®,±}, + :ul, ,lrt5J               jti,, :Tip J;\==j®, ;,,J,

®jouoi r;;; :;i; i'ji3                         `; r`}:€L; :;i; `'+i:

`CTintaparapemlisadalahminyakwangikaumlaki-lei

sebagainanaza'f;aransebagaindnyakwangikaunwanita.

Ini cocok dengan pakalan-pakalan ini,

danyanginicocokdenganpakalankuda."

A|  MawardiL°77  menyebutkan,  baliwa Abdullch bin  Sulaiman

sebagaimana yang dituturkanya, bchwa ia melihat bekas kuning pada
suatu bagian dari pckaiannya, lalu ia mengambil tinta dari tempat tinta
lalu  mengoleskarmya  toada  bagian  tersebut],  kemudian  ia  berkata,
"Bagi   kami,   tinta   adalch  lebih  baik  daripada  za'faran."   Lalu   ia

bersenandung:

jcr}i fe gtfj¢uli ;i'j,3               G;`'jioi fa ;i*}i ii€;
C`Sesungguhnyaza'fiaranadalahrhinyakwangiparaperowan,

sedanghantiutatulisanadalahminyakwangikaumlaki-laki."

[°77 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalan bukunya ,4drb .4d-Dwnya wa 4d-DJ.#, di

sana disebutkan: Ubaidullal bin Sulainan.



IKccmprf:FimanAllahswT,c;i;Y'jjjii±Y<"r«fea#Kam!.
tidak akan salah dan tidak ®ula) lupa." ParaL ulalna beri:bedzL pendapat

mengenai maknanya menjadi lima pendapat.

Pe»chapat per/¢mcr:  Ini  adalah permulaan redaksi  kaliniat.  Ini
merupckan penyucian AIlah ra 'a/a dari kedun sifat tersebut.]°78  Jadi
redaksi  kalimat  sebelumnya telah  sempuma pada kalimat:  ±; c}~2
Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zujjaj, dan bahwa makna:   Y
-,

aet£-.fa;,al#€.¥p::;urb',,:e:g:r,:a#je¥ryr¢#a¥„r#aTa-:i:;a;S.:i
(Qs. As-Sajdah [32]: 10). =i; Y'Lj' "da# tr.dck giv/aJ /#pa" akan sesuatu.
Ini penyucian-Nya dari kehancuran dan kelupaan.

Pe»drpaf fed«"  Makna  i.tj Y€ adalah tidak akan salch.L°79
Demikian  yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Abbas.  Yakni  tidak  akan  salah
dalan   pengafuran.    Jadi,   barangsiapa   yang   ditangguhkan,   maka

penangguhannya itu adalah untuk suatu hikmah, dan barangsiapa yang
disegerakan, maka penyegeraannya rfu adalah untuk suatu hikmah.

Pe«dczpaf fetr.gr: Makna i+i;. Y€ adalch tidak akan luput. Ibnu
AI   A'rabi   mengatakan,   "Asal   ndfe-c}ha/acI/   adalah   cr/  gJlczz.bwctbch.

=k:=a:eTiagas„e-s=::''z''|:8Poa:ailJ:ugo:I:n:aT#,p`:#aknkaehij=:c
;:±;i;J>')(TuhanKanitidakakansalahdantidak®ula)lupdy,yalsoi
tidak  ada  sesuatu  yang  luput  darinya  dan  ia tidak  akan  meluputkan
sesuatu pun.

Pendczpat  KeempczJ:  Dikatakan  oleh  Az-Zujaj  juga  dan  An-

L°78 Pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalan /'nd [4/ guv `an (3/41) dan

mnTo£¥gggf+guzfgE(d'ir`i/£%atkano|chAth-Thabari(16/122).
]°8°Si|akanmerjuk/'rab4/g!w.`ankaryabeliau(3/41).



Nthas]°8],  yaitu mirip  dengan yang tadi,  maknanya:  Allah  `4zza  wz
/a//a  mengabarkan,  bahwa  Dia tidak memerlukan  kitab.  Maknanya:
Tidak  akan  ada  yang  luput  darinya  ilmu  dan  pengetahuan  tentang
sesuntu pun, dan tidak akan lupa akan ilmu itu.

Menurut saya (AI Qurthubi):  Pendapat ini bexpatlkan pada

pendapat Ibnu AI Arabi.

Pendapat kelima.. Bah:INa  ;:2 i;  3>: '5i± i ..Tuhan Kami
tidak  ahan  s-alah  dan  tidak  ¢>ula)  lupa"  ainch  sehagai  siSac± `m:inir

j5t°82 Yckni kitab itu tidck ckan hilang darn Allah  `4zza wa JaJJa,
yaknitidckakanberanjakdari-Nya.;+;Y'jyaknitidaklupaakanitu.
Jadi keduanya  adalah ur 'of unfuk  ±S Berdasarkan pengertian ini,
maka  redaksi  kalimat  ini  bersanbung  dan  tidak  waqaf pada  tr±S
Orang  Arab  biasa mengatakan,  "dha//a»z.  cry-syc».`"  (aku  kehilangan
sesuntu)  apabila ia tidck menemukan sesuatu itu.  adfo/cz/rwAw ¢ma (aku

menghilangkannya)  apabila ia meninggalkarmya  di  suatu tempat lalu
tidakmenemukanya.1083

081  Ibid.
]°82 Disebutkan oleh An~Nuhas (3/40), Ibnu Athiyah (11/80) dan Ar-Razi (22/67).-

Ia mengatckan, "Yang lebih bagus adalali yang dikatakan oleh AI Qaffal: Tidak clan
salah tentang segala hal dan 'pengetahuannya, dan apa yang diketahuinya dari itu tidak

g#1#pDisi;fuE=k¥:'ua;aT::;i:a;;,(g=:nun##attgb?:p,i;,aaD#uf:;#n;jygau;
arau tidak tahu letak masjid dan rumah) apabila engkau tidak mengetahui letak masjid`tha runch.  Dhalalta  ad-daar wa  al  mdyid wa  ath-thariiq wa kulla  syai`  rmqiim

tsarabz.J 0cau tidak tahu letak rumah, masjid, jalanan dan segala sesuatu yang letaknya
tetap), yakhi engkau tidak mengetalui itu. focmJa  'an#i.[. d7!a/acr/ dan d7]cr/acl/a¢ (itu aku
tidck tabu letainya).

Ibnu Bari mengatakan,  "Abu Amr bin Al  `Ala`  mengatakan,  `Jika engkau tidak
mengetchui tempat, maka engkau katakan: dha/¢/fufew. Jika ada sesuatu yang terjatuh
dari tangarmu, maka engkau katakan: acav/a!/fuAzt." Ia juga mengatckan, ``Maksudnya:
bahwatenpatitutidakhilang,dansebenamyaengkaulahyangkehilangannya.En9kau
katakan untuk sesuatu yang hilang dari tempatnya: gc7d nd7z/a/fzfAe., dan untuk sesuatu
yangtetapditempatnyananunengkautidakdapatmenemukannya:d7Ia/a/tr*w.



AI Hasan, Qatadah, Isa bin Umar, Ibnu Muhaishin, `Ashim AI
Jahdari dan Ibnu Katsir sebagaimana diriwayatkan oleh Syibl darinya,
membacanya:   :}Ja£  'Y,]°84  dengan  d#cm"crA  pada  );¢`,  yang  artinya

Tulianku tidak akan kehilangannya dan tidak pula lupa akan itu.

Ibnu Arafch mengatakan, "Menurut orang Arab, cldJ!-cJJ!crhacr/ch

adalah menempuh jalan yang tidak  dimaksud  (yakni  tersesat),  maka
dikatakan d7za//a  `cz77 c7ffr-ffearz.i.a (tersesat di jalan),  sedan9kan czcillcr//a

as)/-5yczz. ` adalch apabila kehilangan sesuatu. Dari pengertian inilah ada

orang yang membacanya:  ¢:3 :}p; dy, yakni tidak akan kehilangan.  ini
madzhabnya orang lhab.

Firman Allah:

e~ffifa,jj.'b'ftf2peacj\ii:Lii<#.t#J=Gfi
ib+,b;ce#9c€jcj,££iiz,^>£ji<6€~[
a+3j€j

©
ire,©Srfe*Srfuts

tsjii:j6
"Yang telah menjadikan bagimu bund sebagai hamparan dan

Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan
menurunkan dari langit air hujan. Maka Kand tumbuhkan

dengan alT hujan itu beTjenis-jenis dart tumbuh-lumbuhan yang
beTmacum-macan't. Makanlah dan gembalakanlah binatang-
binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi oTang-orang yang berakal.

Dari bumi (tanah) itulah Kand menjadikan kamu dan

]°84 Qira` ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalan j4/ Bchr (6#48).



kepadanya Kani clan mengembdihan kanu dan daripadanya
Kani clan mengeluarkan kanu pada kali yang lo[in."

(Qs. Thaahaa [20): 53-55)

Fiman Allah SWT,  \i;I  i;i<f!.i  Sj  j=;, d;fi "yng feJafr
mekyadikan bagirm  bund  sebagai  hanparan."   GF\ peda postsi rra'at
utkj,;,yakni:/ca)/ndJ!z.J/wrobb#aJ/¢cZz.I.jo'aJa(Tthankutidakakan
salali, yang telah menjadikan). Bisa juga sebagai khahar mwbftzcha ` yang

tidck  ditanpakkan,  yakni:  foowcr  crJ/clcha.I.  a)ia  yang).  Bisa juga  pada

posisiurshabkarena"cz'itz.I"(yakniyang)yangtidakditanpakkan.

Para quna` Kufch membacanya:  \ii: unfuk yang ini dan yang
terdapat     dalam    surch    Az-Zukhruf,     sedangkan    yang    laimya
membacanya:  \iL,.L°85  Ini  dipilih  oleh  Abu  Ubaid  dan  Abu  Hatim
karena kesamaan mereka pada qira`ah:  \i±€+,  ji3`ty-f  j:i ji "Bwha#hafe
Kami telch mekyadikan bunl itu sebagal hamparand"  (Qs. ArINaltoal

[78]: 6).

An-NuhasL°86 mengatakan, "Bentuk jamck lebih utama, karena
\;i; adalah 7»cz5fecJar, sedangkan ini bukan posisi masAdczr, kecuali bila

ada kata yang dibuang, yakni dzzacrf mchd."

AI  Mahdawi  mengatakan,  "Orang  yang  membacanya:   \ii:,
bisa  sebagai  masfuJar,  seperti  halnya  kata  cr/ /arsj;,  yakni:  mclfecrdr
/crfumw/   ¢rdha   mcrfedr#.   Bisa  juga   dengan  perkiraan   dibuangnya
mndha/  yakni:   dzz¢f  maw.   Orang  yang  membacanya:   \i!{+,  bisa
sebagaikatamw;cld@entuktunggal)sepertihalnyakataaJ¢racny,dan

[°85 Qira`ch ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/88) dan Abu Hayyan (6#51). Ini

terTo¥6¥£i,`r¥b¥?fagw„Wrat:EL#:#ei:anna/4HL7rdA"rtyr)hal.14l.



bisa juga sebagai bentuk janck dari mchd]°87 yang digunakan seperti
fungsi clsma ` sehingga diharaAkan.." Makna \i:{+, adalahjrcatyer# w

qclrc[crrcr# fcrsfcrgz.rrw#cl  `cr/clfaz. qanparan dan tempat tinggal yang kalian
tinggali di atasnya).

*l\;i,.;pe;fi::;.DanYangtelahmertyadihanbagimudibumi
i.f2f  /.cz/cz#-/.cz/cz#"   szfb"/a#   adalali   ffezfr"gcz77   0alan-jalan),   ini   seperti

firman-Nya: €fo, :fi=£  a, i:pe=£j, © 6Ct> Li3£V.i # i:; 'a`5 "Da#
Allah  mekyadikan  buni  untu]anu  sebagal  hamparan,  supaya  kamu
mertyalani jalan-jalan yang luas di bumi itu." (Qs. "uwh_ [71|.. 19-2;Ob,
dan firman-Nya:   :¢: fa, igJr J=;:; \i;=  j±3'tyl ;±±` j= cj€}1
6D'i:S .$1i C.yang wierijadikan bumi untuk hawiu sebagai tempat
menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas burhi untuk kanu supaya
Ac7mcf mend¢pczf peJ«7f/.zf*." (Qs. Az-Zulchnrf [43] :  10).

'.~L   e5J:1Ji)  'de,  Sjj ..Dan men:urunkan dari  langit  air  hujan"

maknanya  telah   dikemukakan.   Ini   adalah   akhir  perkataan   Musa,
kemudian Allah ra 'a/a berfiman, z,A.> \==:;il`E "A/aha Kamz. fwmb2fAha»

dengan air hoyan itu."

Suatu  pendapat  menyebutkan,  bahwa  semua  ini  merupakan

perkataan  Musa,)088  maknanya:   z,A.>   \:;:;i`6  (Mafap  Kamz.  fzfmbzfAAc7»

]°87 Lih. Tafsir A| Fakhrurrazi (22/68) dan Fafb A/ gadJ.r (3/523).
L°88 pendapat ini dipi|ih o|ch |bnu Katsir di dalan Tafsinya (5#92), sementara Ar-

;n,:ny#Lng:ee:Fb,y;T_::elite-¥:-#£:larpjf:!!,ch.ira
(Makanlah dan gembalakanlch

Razi (22/68), memilih pendapat yang

:un#?gafeTS`DiFi¥j¥¥:¥.§apa,T6adng
binatang:binatangrlou.  Sesungguhnya pada yang demihian itu,  terdapat  tanda-tanda
kekuasaan  Allah  bagi  orang-orang yang berakal.  Dart  bumi  ¢tanah)  itulah  Kami

:%aiki7Zaniugamrfu:.Ntiyda¥iaho*!¥aE¥ji#a(PA4:Zas£:£*„:ebr£;ha:d¥„¥:Aa:;
Aft/.a#  7.fu  ber/.en7.s-/.e#z-s),  ini juga  tidak  pantas  bila  dianggap  dari  perkataan  Musa,
karena yang temasuk kemampuan Musa AS adalah mengalihkan air untuk pengairan
tanah,   sedangkan   mengeluarkan   tumbuhan   dengan   berbagai   macam  jenis   dan



dengow  az.r  A"/.a«  I./zf)  yakni  dengan dibajak  dan  disiangi,  karena  air

yang diturunkan itu bisa menjadi sebab munculnya tumbuh-tumbuhan.
Makna££ii(ber/.e#z.s-/.e»z.s)adalahberbagaimacamdanberbagaijenis
tunbuhan.

AI Alchfasy mengatakan, "Perkiraannya: azw7acz/.cm s)/cr#&a mz.»

urbaclf    ®erbagai    macam    tumbuhan)."     Ia    juga    mengatakan,

;:r:¢bc¥mT;¥a:T:s:]s:b¥g=ur¥,.mj=ka¥E£#o89£L®:£„s:
juga sebagai ma'af untuk kata ±Ci"]°9° Kata  gf dianbil dari ty«#q
try-syoJ. `, yakni ftz/arrc[qa (terpisch-pisah). Dikatakan: amr ryer# artinya

perkara yang texpisah-pisah. Sy8#t7 cz/ a7»r ey8#crm dan ry¢/z7cz/¢77 yakni

perkara itu texpisah-pisah. I+ryfny¢#o juga artinya sama, begitu pula crf-
tasyattut.   Syattatha  tasytiitan  andnya,  f iarraqaha  ¢"erisalndannyaL),
asyczffcz bz.z' gaztmz.!. artinya orangrorangkLi memisahkan perkaraku. 4sj;-

ryHtr+t  adalah  cr/  mwf¢/arrag  tyang  terpisah-pisah/  tereecer).  Ru`bah
mengatakan ketika mengomentari unta,

c±:J, g,fu, i?£ ,g?3               l= oLjf,3 a; a-;Cr
" Ia datang bersanaan (dengan kawanannya) , lalu berkeliaran,

karaktemya bukan merupakan kemanpuan Musa AS. Dengan begit`L maka ini edalahp:L#¥E# dan tidak boleh  dikatakan,  bahwa  kalani  Allah  itu  dinulai dari:
(Maka Kami tumbthha]e dengan air hlyan itu berjenis-jenis), kaloua

/cra` ini terkait dengan kalimat sebelumnya, maha tidak boleh menetapkan bahwa ini
perkataan Allah ra 'a/a, sedangkan yang sebelum redaksi ini adalah perkataan Musa

;tinsi-Jfggp¥i##|gyKi:;:E;act#;i#nusii#%;:;;,s;i;:a?:::I:i?
bog.#g"i#'ieab#%'.{6°%?;,a:);'igatckanwndiahyangpalingbagus,karenainilah

yan§codicehip¥b:I:#LjugaoiehAz.zanakhsyarididalan,"K"„qr(2/435)dan

Ar-Razi di dalam Tafsimya (22/69).



iamenghanburhandebu-debuhinggamekyu|ang..'L°9\

rscJgr f)"fJ.zt  artinya mulut yang  ngece5.  gcr#m  tyw#cr  (orang
banyak),   cLr)J-)Jcr`   rywfrcr   @anyak   hal).   Anda   mengatckan,   "/.ocr`c"

cnyracrfcr#" yakni mutafarriqiin (mereka datang  secara texpisah-pisah).

Bentuk tunggalnya sya//. Demikian yang dikatakan oleh AI Jauhari. I 092

Firman  AIlah   SWT, i   irj`b'     '#   ``Maha#;OA  do„
gembalakanlah   binatang-binatangmu."   Ini   beniik   peinlch   yang
bemaknamembolehkan.i;;:j`b'darira'a/cz/mocrs);I.)/¢Aa/ha/a`(temak
itu   digembalakan   [dibiarkan   merumput]   di   padang   runput)   dan
ra'aahaa  shachibuhaa-ri 'aayatan,  yalmi  asaamahaa  wa  sarch_chaa

(temakitudigembalakanolehpemiliknya).]°93F].'/iniadalahufi'//crazz.in
dan   "2tfcr'edc7z.   (intransitif  [tidak  perlu  objek]   dan  transitif  toerlu

objek]).

SriJ}fy±ijs`fuSb,'-b^2C.Sesungguhnyapadayangdemikian
itu,  terdapat  tanda-tanda  kekuasaan  Allah  bagi  orang-orang  yang
berahal."  An-nuhaa  edalalh  al   `uquul  (ckal)  [ulinnuhaa  alda.1aln  ulil
`cjgww/   (orang-orang   yang   berakal)].    Bentuk   tunggalnya   #wkycrfa.

Disebut  demikian  karena  mereka  adalah  a//aadz!.I.#a  )#t#/crftcrcr  I./aa

ra `);z.A7.in (orang-or'ang yang pendapathya dijadikan sandaran).

Ada juga yang mengatakan: karena mereka )Atz»Aa2" crJt-rm/s
`cr7z   cz/  gcrbcrcrz.±   (melarang  jiwa  dari  keburukan-keburukan).]°94   hi

semua   merupakan   argumen   dari   Musa   terhadap   Fir'aun   dalam
menetapkan Sang Pencipta sebagai jawaban atas pertanyaannya:   cri

{S!:i:?.(Z% `.Maha siapahah Tuhanmu berdra, hai Musdi"  da]n M:]isa

[°9] Bait syair ini terdapat di dalam ,4/-£isaH dan .4sAis*z.A#ch (entri: saA*afa) serta

Fatk.cofsQTLed%3#%}irAshashihhah(lms5).

'.I. Ljth. AI Bahr-AI Muhith (6125\i.
1°94Si|akanmerujukTafsirAIMawardi(3/18),



menjelaskan   bahwa   menunjukkan   Sang   Pencipta   adalah   dengan

perbuatan-perbuatan-Nya.

Fiman AIlah SWT, (i, "Dari buni (tanah) itulch Kwi
me»/.adz.facz»  hamzf"  yalmi  Aden  AS,  karena  Aden  diciptakan  dari

tanah.  Demikian yang dikatakan olch Abu Ishak Az-Zujjaj  dan yang
lainnya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa setiap air mani diciptakan
dari tanah, dan ini ditunjuklcan oleh konteks AI Qur`an. Abu Hurairch

mengatakan, ``Rasulullah SAW bersabda,

.4j-i +1}£ i 4S ;; is3 S! JJ'Z i. a
"Tidak eda seorang ba}ri pun kecuali telah dibibitkan padanya

dart tcah lobangrrya."

Diriwayatkan oleh Abu Nu'ain AI Hafich pada bab lbnu Sirin,
dan ia mengatakan,  "Ini  hadits  gharib  dari  hadits  `Aun.  Kami  tidak
mencatatnya kecuali dari hadits Ibnu `Ashim An-nabil, ia salah seorang
ahli  hadits  yang  tsiqah  dari  kalangan  ulama  Bashrah."  Penjelasan
tentang makna hadits ini telah dipaparkan dalan surah A| An'aan]°95
dari riwayat Ibnu Mas'nd.

Atha` AI Khurasani mengatakan, "Bila air mani telah masuk ke
dalam  rahim,  bergeraklah  malaikat  petugas  rahim,  lalu  mengambil
tanah dari tempat penguburannya, lalu dicanpurkan pada air mani itu,
lalu  AIlah  menciptakan jiwa dari  air  mani  dan  tanah  itu."L°96  |tu|ah
maknafirmanAll-ahra'a-/a:dsj;:i:j6;S±j\i*ij€,i
"Dari bumi (tanah) itulah Kant mekyadikan kanu dan kepadanya Kami

akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan

]°95 Lih. Penafairan ayat 2 dari surah AI An'aam.
]°96 Atsar dari  `Atha`  AI Khurasani ini disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam i4d-

Defrr A/ Ma»tsav (4/302), dan ia menyandarkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibnu
AI Mundzir.



kanu pada kali yang lain."

Disebutkan dalam hadits AI Barra` dari Nabi SAW:

it .i£.in', q Life iiJJ t=+
gi#, €J1, :f a :,J'j a£.in., i. ¢ ufo
b; L`if ij,'fr d.I ,¢:iii i+€i cost i.I ;st
liJ?fj: ,L ir + i# ,# `¢' 'eJ*-,
&itj€t,ai;fui:rfuij;fi;#;u=qu€ggiv5rful

•y>Jfyi i; :JiffJ .:¥ i u:¥ g,J*, ,Jg,  :J=3
•c+i :Ji€ i{i+i q3 {Ffty{ q3 t+{±ri q tj,¢

I . . ori i iiJ; ;Cg
<.Sesungguh:nya  seorang hamba  yang  rmknin,  ketika  ruhnya

keluar,   para  malatkat  membcrwanya  rwik  (ke   langit).   Dan
tiddiah ruh itu_ dibawa melewati seorang malalkat pun, kecuali
malalkat    tersebut    akan   bertanya,    .Rwh    siapakah   yang
menyebarkan   aroma   harun   iri?'    Para    malalkat   yang
membowa:nya  mekyowab,  `(Huh)   Fulan  bin   Fulan,'   seraya
mereka menyebutkan sejunlah nama panggilan yang balk yang
biasa   dipanggilkan  kepadanya   sewaktu  di   dunia.   (Hingga
mereka tiba di pintu langit dunia), mereha memiuta dibuhakan

pintu  (kepada pertyaganya,  ldr pertyagarrya)  membukakannya
(untuk mereka),  semeutara  seluruh  malalkat  penghwi  setiap
langit   turut   mengantarhannya  hingga  tiba   di   piutu  langit
berikuwiya,  dan mereka berhenti  di  langit  ketlyuh.  Kemndian
AIlch  `Azza wa Jalla berfirman, `Catatlah buha catatan amal
hanbaku ihi  di  ,`Illiyyin,  dan kembalikanlah ruh ini  ke buni,



karera  sesungguhnya  Alou  darinya  Alou  meneiptakan  mereka,

padanya   Alou   mengembalikan   mereka   dan   darinya   A]ou
mengeluarhan mereha pada kesempatan yang lain:  Kemndian
ruh itu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya ..." ralhi disedndcan
haditsnya.L°97  Kelengkapan  hadits  ini  telah  kami  kemukakan
dalani buku 4f-rcrczzfa.rch. Diriwayatkan juga dari hadits Ali RA

yang disebutkan oleh Ats-Tsa' labi.

Makna:'+3j€j " Dqn kepadanya Kami akan mengembalikan

ham"" adalah setelah mati.
•pe±fac`DandaripadanyaKaniakan

m£„g=,nou±¥:g:in::=b::.pj¥¥j¥c:d:e:::;urs„e:e;aT„,TL::

kembali  kepada fiman-Nya:
Kami    mekyadikan    kamu"    bniJcan

a, "Dari Puni  (taneh)  itulah
irebaha..    -$3±   ``Kami    akan

mengembalihan hamu." Ini sepecti `rmgkapan Andai..  isytaraitu naaqah
wcz dcrcrra» wcr Mczgch z/kfercra (aku membeli unta, rumah dan unta lagi).

Jadi  maknanya:  Dari bumi  (tanah)  itulah Kami  mengeluarkan kamu,
den Kami akan mengeluarkan kamu lagi dari bumi (tanah) setelah mati.

Firman AIah:

i,.E;±,ffiiij6©6fijfifaasq;;\:i±.iiia'p'
ci{j=`8.,4L;±>d33,:thf©t;ji±€jLfr>c±;i

J'6©cj£6#€i~v'j#,#¥€\5£jL'ffij
a;;;3ji},Jife©c#;6t#j53i.3{t±jf3ej;'

!°97DiriwayatkanolehAhmaddidalarnA/A4us#ad(4#87).



afGi#'y'#.jt£;d'ji3©6f'f`,:i±
©ds#t+,£Lj;j±?`i:i !'i=

"`P:ns?sung5uhnyaKanitelahperlihatkankepadanya

(Fir'aun)tanda-tandakekuasaanKanisemunn;a,in;kaia

Te_ndustakan dan enggan (menerima kebenaran). BerkataF.ir'aT.9`fdakahkamudatangkapadakuniuntukmengusir
kuni dari negeri kani (ini) dengan sthirmu, hal Musa?-I)an
kanipunpastiakanmendatangkan(pula)kepadamusthir
semacamitu,makabuatlahsuatuwakluuntukpertemuan

ant.arar?rldankamu,yangkwitidakakannenyalahinya

?an:tidck(pula)hamudisuatutempatyangpertengah;n
aetaF:ya).'BerkataMusa,`Waktuuntukpertemu;nacani

dengan) kamu itu ialah di hart raya dan hendaklah
di!u_:p_u|kanmanusiapadawaktumataharisapenggalahan

naik..'M_ahaFir'aunmeninggalkan(tempatitu),lalu-mengatur
tipu_dayanya,kemudiandiadatang.BerkataMusakap;da

mereka,`Celakalahkoimu,janganlahkanumengada-adakan
kedustaan terhadap ALllah, Maka Dia membinasakan kamu
dengansi_ksa.'Dansesunggwhnyatelahmerugiorangyang
me#g¢dr-adrfa# 4cd#stH¢#." (Qs. Thaahaa [20] : 56-61)

Fiman Allah SWT, \{g ti;l: i±ji Ji'9j' "Dam Jesnggdya
Kani  telch perlihatkan kepadanya  (Fir 'aun)  tanda-tanda  kekuas;an
Kczm!.fem#czn)Atz"yalmimukjhat-mukjizatyangmenunjukkankenabian

Musa. Suntu pendapat menyebutkan: (yakni) huijah-hujjch Allah yang
menunjukkankeesaan-Nya.)098

1098Lih.TafsirAIMawardi(3/18).



'S$9   :;iz3 `CMaha  ia  mendustahan  dan  enggan  (menerima

kebejtara#J"  yakni  tidak  beriman  (tidak  percaya).  Ini  menunjukkan
bahwa ia kufur dan memban9kang, karena ia telah melihat bukti-bukti
secara  nyata,  bukan  sekadar  berita.  Ini  serupa  dengan  firman-Nya:

gr3  \£I£;  ;i££ji  ~{=:={:l`j  +i  Lj3=j "D¢»  merefaor me#gz.ngharz.#);a
karera kezhaliman den kesombongan  (mereha)  padahal hati  mereha
me};ch."I. flebe#clrcr#J#}/cr." (Qs. An-Nanl [27] : 14).

Firman Allah SWT,  (;;±±  j±;r}> \:i;i i,  \==±}, \=:i;i j6
C` Berkata Fir 'aun, ` Adakah kanu ddt;ng kepada hami untuk mengusir

kcimi  dart  negeri  hami  (ihi)  dengan  sihirmu,  hat  Musdi'..  Scterizh

melihat   bukti-bckti   yang   dibawakan   Musa,   Fir'aun   mengatakan,
"Sesungguhnya  ini  adalah  sihir."  Maknanya:  Engkau  datang  untuk

mengecoh manusia, seolah-olah engkau datang dengan membawa bukti

yang bisa menyebabkan mereka mengikutimu dan beriman kepadanu,
sehingga  dengan  begitu  engkau  bisa  menguasai  kani  dan  negeri
kani.`099

-,al±iirfi±,i:fi"Danker::i_?u;I:pasti.aka:mendata:gkan
giv/CZJ feprzdrm" sz.fez.r se»ea!cz7m ztzf." Yakni untuk melawanmu dengan
hal   yang   serupa   dengan   apa   yang   en9kau   bawakan   it`+   untuk
meneranghan  kepada  manusia  bahwa  apa  yang  engkau  bawa  itu
sebenamya bukanlah dari sisi Allah.

T'Jes   Sf;D  {S   i;;jE "Maha  buatlah  suatu waktu  untuk

pertemuan antara kami dan kamu."  mau'idan addrch mashdar, yckrii
wcz 'dcr7t.  Ada  yang  mengatakan,  "4/ mcrw 'jd adalah  z.sin  /I.  mcrhatz#  cr/

wc7 'd  (sebutan  untuk  tempat  yang  dijanjikan),  sebagaimana  fiman

L°99  |bnu  Athiyah  (1 1/81),  mengatakan,  "Pendebatan  Fir'aun  ini  menunjukkan

bahwa perkara Musa sangat dominan dan banyak Bani Israil yang mengikutinya, dan
perkaranya telah merasuk ke dalam jiwa banyalc orang. Jadi ini merupakan pendebatan
dari  orang  yang  memerlukan  hujjah,  bukan  orang  yang  bingung  dengan  perkara
dirinya.„



AIchTa'ala..':±£}-FL3Le*;±'Fi=<3[±`DansesungguhnyaJahannamitu
benar-benar tempat yang telch diancankan kepada mereha ®engikut-

pe#gz.ha/ tyefcr#J  semwa#)w.'  (Qs.  AI  Hijr  [15]:  43), jadi  a/ mcrw'J.d di
sini adalch tempat."

Ada juga yang mengatakan, "4/ #!aw '!.a adalch I.sin /z. zcrmc[an cr/

w'd(sebutanunfukwaktuyangdijanjikan),)]°°sepertifirman-Nya:£±

tjfy   '[1'+a,i  ` Sesungguhnya saat jatuhaya adeab  kepade ;erel£
I.a/crfo d]. wadrz4 swbwA.'  (Qs.  Huud  [11]:  81)." Jadi maknanya:  tentukan

suatu hari tertentu untuk kita, atau suatu tempat tertentu.

AI   Qusyairi   mengatakan,   "Yang   benar   bahwa   ini   adalah
masAdrr,  karena itulah AIlch mengatakan,  ,:±±;:  Y€ `yng hamz. /idczA
aha#  menycr/¢Aj#)"'  yakni tidak menyalahi perianjian itu. .4/ Jk*/aa/
adalchmengakuisesuatutapitidakmemenuhinya.L]°]

AI   Jauhari]]°2   mengatakan,   ``4/  A/i.7.'aad  adalah   perjanjian,

waktu dan tempat, demikian juga a/ ma% 'z.d."

Abu Ja'far bin AI Qa'qa', Syaibch dan AI A'raj membacanya:  i
aiA±J`,]]°3  dengan /.azm  (s#fu#  pada /Ha)  sebagai /.owab  ®enimpal)

urituk:  :+i>l.  Adapun  yang  membacanya  dengan  ra/8 '  maka  sebagai
«a'cz/untuk\iog;:.Perkiraannya:waktupertemuanyangtidakdisalahi,

G';; 6k:. "di suatu tempat yang pertengahan fletaknya)... Tb"NI
`Amir,  `Ashim  dan  Hanzah  membacanya:   cj£,  dengan  d7zammch

pada sz.», sedan8kan yang laimya dengan hack.I )04 Keduanya adalch
dun macan dialek (logat), seperti halnya  `wdan dan  `z.dr#, ffoow;aa dan

']cODisebickanolehAbuHayyan(6Q52)dandiunggulkannya.
\.I.°=Lm.AIBahrAlmhith(til2SZ5.
'.'.=:Th.Ash-Shihhah(2155i).
]]°3  Qira`ah  ini  disebutkan  oleh  Abu  Hayyan  di  dalain  A/  Bflfr  (6/523).  Ini

tenT#*:tryichinTipse¥:tiiris£:#m¥AS#::i/F3y%'Ahbalu.i4a*an(6/523).hi
temasuk qira`ch mutawatir. Silakan melinat r.anqrrz.b AmIvny, hal. 141.



fAf.wabcz. Abu Ubaid dan Abu Hatim memilih dengan harrch pada sz.z.»,

karena ini merupakan dialek yang luhur lagi fasih.

An-NuhasLL°5  mengatakan,  "Dengan  harraA  lebih  tenar  den

lebih  populer."  Semuanya  membaca  dengan  /czjtwz.#  pada  wcr#,  dan

diriwayatkan dari AI Hasan yang berbeda dengan mereka, yaitu dengan
dhammah pads sin tan:pa. tanwin.

Para  mufassir   berbeda  pendapat  tentang   maknanya.   Suatu

pendapat  menyebutkan,  bahwa  maknanya  adalah: iselaln  tempat  ini.
Demikian yang dikatakan oleh AI Kalbi.

Ada juga yang menyebutkan,  bchwa maknanya:  tempat yang
dapat disaksikan oleh khalayak ketika kita memberikan penjelasan di
dalairmya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Ibnu   Abbas   mengatakan,   "Tengah."   Mujahid   mengatakan,
"Pertengahan."

Diriwayatkan  darinya  juga  dan  dari  Qatadah,  "Pertengahan
antara kahi dan kanu.»L 106

ch-Nuhas[[°7    mengatakan,    "Pendapat    ahli    tafsir    yang
menyatakan bahwa malma  G;i adalah tengah dan pertengahan adalah

pendapat yang bagus."

Sibawaih mengatakan, "Sz.wcz den scti4;c}cr artinya  `¢dJ (tengah/

adil),  yakni tempat pertengahan  antara dun tempat sehingga masing-
masing berj arak setengah. Asalnya dari ungkapan: jo/ascr jz. rm4;crcr ` c!cJ-

dclczr  (duduk  di  tengah  rumch),  dengan  mcrdd,  yakni  di  tengahnya.
Wrc[s¢ffo ha//!. syc[z. ` (tengahnya segala sesuatu)  ahalch cz 'cJcr/wfow.  Dalan

`[°5SilakanmerujukJ'rab4/gztr`ankaryabeliau(3/42).
I L°6 Silakan lihat pendapat-pendapat para salaf tentang malma  ij3£ di dalam Tafsir

AI Mawardi (3/18), 4d-Zhar ,4/ A4d#l±ur (4/303) dan Fclffr 4/ gad!.r (3/525).
[[°7SilakanmerujukJ'rob4/giir`a%karyabeliau(3/42).



hadits dari Nabi SAW' disebutkan:

• Vie gi . lfrj `ii,i
CDan  demikian  drla)   Kani  telah  mertyadikan  kamu  (umat

Islam), unat yang adil darii pilihan"08 ,' yakni pertengahan.'

Zuhair mengatakan,

;,1, fe €; 1; fr I,J;i
` Perlihatkal. kepada kand langhah yang tidak add kecurangan di

drlamnya,

yangpertengahananlarakitapadanyasehinggasama'."\\°9

Abu  Ubaid  dan  AI  Qutabi]]]°  mengatakan,  "Di  pertengahan
antara  kedua  golongan  itu."  Abu  Ubaidah  menyenandungkan  sya'ir
untuk Musa bin Jabir AI Hanafi:

j*.13'OS\;£uj£;c5|         3ckJi 'o6~ifii.o!3
C`Sesungguhnya bapak kami telah menempati suatu negeri

di pertengahan antara Qals `Ailan dan AI Fizr."''\'

AI Fizr adalali:  Sa'd bin Zaid Manat bin Tamim.  AI Akhfasy
mengatckan, ``Si.w jika dimaknai g7Ia!.r (selain) atau  `ad7 ®ertengahan),
maka  untuk  ini  ada  tiga  macan  logat  (dialek),  yaitu:  jika  Anda
menyebutkan dengan dhammaA atau harafr pada sz.I.», maka semuanya

1108 Qs. A| Baqarch [2]:  143.
]]°9 Lih. syahidnya di dalam Divan Zwhaz.r,   hal. 84 dan A/-£isa» (entri: SawJaa).

h]fiu:*L#L#dA?]&,4£S£-E##'i%)d).
I Ill Bait syair ini dijadikan buhi penguat oleh Abu Ubaidah (2#0), Ath-Thabari

(16/134), AI Mawardi (3/18),  Ibnu Athiych (11/82),  Abu Hayyan  (6/523) dan Asy-
Syaukani (3/525).



pendek (tanpa mc]dD, jika dengan/afhaA maka dengan mocde7. Jadi bisa
Anda   katakan:   mahaa#   s[.wa,   s!m;acr   dan   fcm;cra`,   yakni   tempat

pertengahan   di   antara   kedua   golongan   itu."]][2   Musa   Ibnu   Jabir
mengatckan,

3'jii ir 'e6~ Lrf LfLi3
¢,

"Kant dapati bapak hami telah menempati suatu negeri."

Maksudnya  runah.  Ada juga  yang  mengatakan,  ``cj2i    6fa
adalah   tempat   yang   dituju."   Yang   mengemukakan   pendapat   ini
bersenandung:

6,3r i.J:-,l=;=J= Ji             €!:-g:i Ol=J= },
" Seandainya kehasihku mendanbakan sesuatu, maha ia akan

meky anifikan kepadrku

atou aku mendambakan sesuatu, maka aku jartyikan selairmya."

Armhai faalwhan..  marartu  bi  rtyul  siwaaka,  atau  suwaaka,  zTton

sowacr`z.ha,  artinya:  gha!.rwfa  (aku  melewati  seseorang  yang  bckan

kamu).  fJzjmczcz /z.  /za[czdecz  cz/  crw  sowarcz`  (dalan  hal  ini  keduanya

adalah sana), bisa juga sowcr¢ `ocr#z.. Hwm sowacl ` (mereka sama) atau

fowm aswcra `, atan fow", sowclasz.)/ch, seperti pola kata fsclmclcr#z.}/crfr tanpa

mengikutipolakiasnya.[[[3

Mcusfezthaya fee karena sebagai mcz/zf/ kedua dari  j=;f6, dan
tidak tepat bila anggapan mcrusftwbnya ini "cltt 'z.d karena sebagai 7#cr/'w/

atan  zfecrr/ baginya,  karena  rmcrw 'z.d meusifati,  sedangkan  c[srmcr `  yang

memerankan  fungsi  cl/cl/  apabila  meusifati  atau  men/cls¢gfez.r,  maka
tidak berfungsi karena keluar dari keserupaannya dengan# '/.

1112Lih.dsfr.sfoj.thafo(6#384).
`113 Ljwh. Ashshihhah (6rr385).



Tidak tepat juga bila dianggap sebagai zhar/ yang menempati

peran mcr/zj/ kedua, karena bila setelah maw 'id ada zrfecrr/ maka orang-
orang  Arab  tidak  memberlakukan  peran  mcrsfrdar  bersama zhor/I I )4

tetapi mereka meluweskannya,  seperti  fiman-Nya:     #Jej:   £±
'\ `.Sesungguhnya  saat jatuhnya  adeab  kepada  merekq  ialah  di

wLckrw szfb«A," (Qs.  Huud [11]:  81) dan fiman-Nya:    t±:  f3ejJ'  j6
-i;i:;fi"BerkataMusa,`Waktuutukpertemunn(kamidengan)karmitu

ialah di hari raya' ."

Para ulana berbeda pendapat tentang 3;.i)i f±j. Suatu pendapat
menyebutkan:  Yaitu  hari  raya  yang  biasa  mereka  rayakan  dengan
berhias a/crfczza}y¢#) dan berkumpul.  [secara harfuyah czz-zz-i.«ch adalah

hiasan]. Demikian yang dikatakan Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya.

Ibnu  Abbas  dan  Sa'id  bin  Jubair  mengatakan,  "Yaifu  hari
`Asyun`."

Sa'id bin AI Musayyab mengatakan, "Yaitu hari pasar dimana

pada hari itu mereka berhias." Ini dikatakan juga oleh Qatadah.

Adh-Dhahhck mengatakan, "Yaitu hari sabat."

Ada  juga   yang   mengatakan   hari   Nairuz.   Demikian   yang
disebutkan oleh Ats-Tsa'labi.

Ada  juga  yang  mengatakan,   "Yaitu  pada  hari  terbelahnya
te|uk."LL)5  Demikian  ini,  karena pada  hari  itu  mereka keluar rumah,

berpencar  dan  beljalan-jalan,  pada  saat  itu  pemukian  Mesir  aman
karena fcktor sungal nil.

AI Hasan, AI A'may, Isa Ats-Tsaqafi, As-Sulami dan Hubairah

akan

i±

`\`4 LuL AI Muharrar AI Wdyiz (\ \182).

Tha'::L(i:/,P3e;)¥ai;Pirenmdrn:atK:tsanir{5al&T,e:gaetsn:£Af-#{at;in¥(d37i¥,Zfg:#
Muhith ¢6/255) dan Fath AI Qadir (31525).



dariHafshmembacanya:ajTjJli}Z,LL]6dengan»czsAcrb.Diriwayatkandari

Abu Aur,  yakni  pada hari raya unfuk menunaikan waktu perjanjian
kita.   Yang   laimya   membacanya   dengan   ra/cz'   sebagai   mabar
mubtada` .

6±Sful;:±jr)C.Danhendauahdikunpulkanrnanusiapada
w¢fa" mafcrfo¢r!. sepe#ggrrJcrha# urJ.#' yalmi dan pengumpulan manusia.

g;;P::n:£L=°{°L:a?eid¥e::=::;:¥kr:rfu::ap?oiatlfd±i¥e;;#
zharf wal[axpNIL mashder  sharih rrNengivS+ zharf se;pedi mngaddan  al
haaif , kareun o"8 yang rmengatahan:  "aatiika  muqaddam  al  hoof.
rfudckrmen8atzhan:"aatiikaanyuqaddamalhaof'.

An-Nuhast]]7  mengatakan,  "Yang  lebih  baik  dari  ini  adalah

dianggap  pada posisi  kfaa/add  sebagai  `affe/ pada  i.j}{.  4d%-Dfowfocla
adalahkatamw`cr##a/syangdifasftgfez.rolehorang-orangArabtanpaha`

agar   bentuk   fasAgivz.mya   tidak   menyerupai   bentuk   fasfrgfoz.r   dari

d72¢twczA.Demikianyangdikatakano|ehAn-Nulas.LL]8

AI  Jauhari  mengatakan,  "Dha_;Iwafo  cr#-#afe¢ar  adalah  setelah

munculnya  matahari,  kemudian  setelahnya  adalch  crd7I-d7i"baa,  yaitu
ketika   terbitnya   matahari.   Kata   ini   tanpa   mnd#,   bisa   dianggap
"w `ajt#a/g dan juga wwdz¢ifer. Bagi yang menganggapnya mw `cl#urts

maka   ia   menganggapnya   sebagai   bentuk   jamak   dari   dfoafwafe,
sedanBkan  yang  menganggapnya  mwdzckfror,  maka  itu  sebagai  I.s'm

yang mengikuti pola rty 'a/, seperti kata sfo"nd dan #wghar. hi adalch
charf  yang  tidak  tetap   seperti  sa_her.   Anda  mengatakan:   /agz.i.fufew

dJ!wha#(ckubeljumpadengannyapadawaktudhuha).

Sedangkan  c}7!wfeaa  apabila  Anda  memaksud  dhuha  hari  itu,

][`6Qira`ahinidisebuthaolehAbuHayyan(6#54)danAsy-Syaukani(3/525).
[[!7Lih.J'raG.4J9%r`cmkaryaAn-Nuhas(3/42).
[[t8 Lih. Refereusi di atas.



tanpa /cz#w!.#.  Kemudian setelahnya adalah edJ]-dhaba `, dengan mndd

dan ini 77zztczzczkhar, yaitu setelah hari meninggi."I I "

Dikhususkannya  ed7z-d7zzf4cza,  karena  ini  merupakan  awalnya

siang, jika perkaranya berlangsung lama pada mereka, maka waktunya
cukup lus.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, AI Jahdari dan yang lainnya:
\ii  +dl  :iitf  bi3,L]2°  yang  bemakna:  agar  Allah  mengunpulkan
manusia, atau serupa itu.

Diriwayatkan  dari  sedagian  quna`:   +dl  :iij'  bi3,]]2L  yang
bermakna: dan agar engkau walai Fir' aun, mengunpulkan manusia.

Diriwayatkan juga  dari  AI  Jahdari:  :i:;`  bi3,]]22  dengan  #2f».

Ditetapkannya pada hari itu adalch untuk meninggikan kalimat Allah,
menampakkan     agama-Nya,     membungkam     orang     kafir     dan
menghancurkan kebatilan  di  hadapan khalayak  ranai.  Hal  ini  untuk
menguatkan   keinginan   orang   yang   menginginkan   kebenaran   dan
mengulnpulkan ketajaman orang-orang batil dan para anteknya. Dengan
begitu akan banyak orang yang menceritakan peristiwa ini  ke  setiap

penjuni dan peloksok, dan akan tersebir ke berbagai arah dan generasi.

Fiman AIlah SWT, ,:i;a €S;i iji}, j|;is  "Mczha Fz.r 'azf#
meninggalhan  (tempat  itu),  lalu mengatur  tipu  dayanya"  yalmi reha

perdaya dan sihimya, maksudnya adalch mengunpulkan para tukang
sihir.

Ibnu Abbas mengatakan, "Mereka adalah tujuh puluh dun orang
tukang sihir. Setiap tukang sihir membawa tali dan tongkat."

\`'9 LEL Ashshihhah ¢612406).
LL2°  Qira`ch  ini  disebutkan  olen  Ibnu Athiych  di  dalam  Tafsinya  (11/83),  Abu

Hay}{,2P]dibditg:lamAIBahr(6ns4)danAsry-SyandcanidichLamFathAIQadir(3/525).

1\22 Ibid.



Ada juga  yang  mengatakan,  "Mereka beriumlah  empat  ratus
orang."

Ada juga yang mengatakan, ``Dua belas ribu."

Ada juga yang mengatakan, "Empat belas ribu."

Ibnu  AI  Munkadir  mengatakan,  "Mereka  berjumlah  delapan

puluh ribu."

Ada juga yang mengatakan,  "Mereka semua dikoordinir oleh
seorang pemimpin yang biasa dipanggil Syan'un."

Ada  juga  yang  mengatakan,  ``Nananya  adalah  Yohana,  ia
mempunyai dua belas orang wakil utama, setiap wakil mempunyai dua

puluh orang pintar, dan setiap orang pintar mempunyai seribu tukang
sihir.„

Ada juga yang mengatakan, "Mereka beljumlah tiga ratus ribu
tukang sihir dari kota, tiga ratus ribu tukang sihir dari dataran tinggi dan
tiga  ratus  rite  tukang  sihir  dari  pedalanan.  Jadi  jumlah  semuanya
sembilanratusribu.Pemimpinmerekaadalahseorangyangbuta."LL23

6fi <£ "femwdz.cr# dz.a drfcr#g" yakni datang ke tempat peljanjian.

tfjfrfi`: "Berhafer A4lz4scl kepndcz mei'eha" yakni berkata kepada

Fir'-aun  dan  para  tukang   sihir.    ffi'3  "Ce/¢ha/CZA  ham«"   ini  doa
keceLaan bagi mereka. Kata ini bemakna masAdc7r.

Abu Ishak Az-Zuriaj mengatakan, "Ini pada posisi rmshab yang
maknanya:  semoga  Allah  menuruhkan  kecelaan  kepada  mereka."  Ia

juga mengatakan,  "Boleh   juga  sebagai  kata  seru]'24,  seperti  firman-
Nya;.   I=j::.    't;    {g;i  CAduhai   celahalah   kami!   siapakah   yang

`L23   Pendapat-pendapat tentang jumlah tukang  sihir dan nana pemimpin mereka

serta darimana asal mereka, semuanya tidak Shahih, kecunli bila ada sanadnya [maka
tergi¥4:E¥,:£L;SLfang¥«¥%:k#/fa".£L'£::3a/g4#anayangsebenanya.



iemba#gfo.ffa# hamz..' (Qs. Yaasin [36] : 52)."

€fe  ,if)  S  .\;;;;i 4 `.Janganlch kanu mengad?-ada:an
gdw5fclcl#   ferfradap   4JJafr"   yakni   janganlah   kanu   membunt-bust

edustaan terhadap-Nya, janganlah kanu mempersekutukan-Nya,  dan
mganlah kanu mengatakan bahwa mukjizat-mukjizat itu adalah sihir.

"Maka Dia membirusahan karm dengan siksa" dad stHsjtr
__.,,,-

ya,  yakni  menimpakan  kebinasaan  kepadanu.  Untuk kata

\Lin

ini  bisa

iungkapkan dengan sclz¢f¢ dan aszafa dengan makna yang sana.1 ]25
.J   -,       ,

isalnya  dari   ..sfl.gsho`  any-syc!'r.   Para  quna`   Kufich  membacanya:
dan    asfclfa,    sedan8kan    yang    lainnya    membacanya:

fro,il26   dari   sc7rtyc7. Ini   adalch   logatnya   orang-orang   Hijaz,

ied'angkanyangpertanalogatnyaBaniTamim.Mausfewbnyainikarena
5ebagaijowabclH-#dy®enimpallarangan).Farazdaqmengatakan,

rfe )iEL ¢y;]tl°i dy        i'h:oi''®i3} i;w: ¢ee3 piri3
CcwahailbmMarwan,gigitanrnasatidckakanmevinggalkanharta

kecualikebinasaanatoudiamemangtakberpunya.""T]

Az-ZinakhsyariL]28 mengatakan, "Susunan bait syair ini masih

simpang    siur    mengenai    kesamaan    i'rabnya    benguraian    anck

1`25 LTh. Ash-Shihhah (\1252).
`'26 Qira`ah ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/136) dan Ibnu Athiyah (11/82).

hitermasukqira`chmutawatir.SnakanlihatTagrz.bj4»-Jvapr,hal.141.
['27 Sychidnya terdapat di dalam Dtwan " Faraedy, Hal. 556, " J%mrafo (2/7),

AJ-£I.sa# (entri: sch_af¢), " REjzanch (2/347), Tatsir Ath-Thal]ari (16/135), Ma/.ae "
9%r`an   (2#1),   Tatsir   Ibnu   Athiych   (11/84)   dan   Tafsir   AI   Mawardi   (3/19).
Diriwayatkanjugadenganreddsi:I.JJaamasfoafun,yangmeriwayatkandenganredaksi
ini,makaiamenjadikanmakna"Jan)7ada"sebagaltidakmenempatkan.Sedan8kan
yangmeriwayatkandenganreddsi"I.JJaamasfafan"makaiamemaknai"J"yadr"
sebagai   tidck   meninggalkan.   Mdy'nya   kalimat:   "ow   m%/.aJJqr   karena   tidck
ditanpakkanya dhanir, jadi seolaholah ia mengatalqu  "ou Aow¢ m«/.c7//a/'  (A/-
Lisan,enrfu.sah_are).

I 128 Lib. ,4/ Karytyqf(2/438).
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kalimatnya]."

i:jij^SSL:f;"Dansesungguhnyatelahmerugiorangyang
me»gcrdr-c7daha»  fedztsfc7cz»."  Yalmi  merugi  dan  binasa,  yaitu  bchwa

orang yang menyatakan terhadap Allah apa yang tidak diizinkan-Nya,
maka ia luput dari rahmat dan pahala.

Firman Allah:

ej3±1e`i£;i.\j6©€#15##;rf*ii2#

©¥L¥::¥thiF=?#fi:i::'.##=uk!b±&
`` Maka mereka berbantah-bantahan teritang urusan mereka di

antara merekii dan mereha merahasiakan percakapan (mereka).
Mereka berkata, ` Sesungguhr[ya duo orang ini adalah benar-
benar ahli sthir yang hehdak mengusir kamu dari negeri kamu

dengan sihirnya dan hendak melenya[pkan kedudukan kunu
yang utanra. Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kormu

sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. dan
sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hart

z.»J.'." (Qs. Thaahaa [20]: 62-64)

Fiman  Allah  SWT,  ;jfi;   riJ;i   ij;;;£S   "n4aha  mercha
berbantah-bantahan  teutang urusan  mereka  di  atara  mereka  dcwl:

yaknibermusyawarch,maksudnyaadalahparatukangsihir.¢jfJ{5ji<5
"mereka  merahasiakan  percakapan  (mereha)."  Qairfudch mengatck:an,
".\j6  (A4lereke be7`hafcz,) `Jika yang dibawanya itu sihir maka kita clan

mengalahkamya, tapi jika itu dari sisi Allah maka perkaranya menjadi



miliknya. ' Inilah yang mereka rahasiakan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang mereka rahasiakan itu
adalah ucapan mereka:  9j3£1 ¢`i£ ;i"Seswnggivny¢ d" ora#g I.#i.
crc7cr/clfa be#clr-bc#crr ch/i. si.foI.r" al aaych. Demikian yang dikatakan oleh

As-Suddi dan Muqatil.

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  yang  mereka  rahasiakan
adalah  ucapan  mereka,  ``Jika  ia  mengalahkan  kita,  maka  kita  akan
mengikutinya."  Demikian  yang  dikatakan  oleh  AI  Kalbi.  Buktinya
adalah apa yang terjadi setelch peristiwa ini selesai.

Ada  juga  yang  mengatakan,  bahwa  rahasia  mereka  adalah

perkataan  mereka,  yaitu  ketika  Musa  mengatakan  kepada  mereka:
(.±;=  ,ff)  jS  .\;;i:i  i  .pe;6 C.Celakalch kanu, janganlch karm
mengada-adakan kedustaan terhadap Allah."  (Qs. Thachan I:2;O|.. 6L),
mereka  mengatakan,  "Ini  bukan perkataan  seorang  tukang  sihir."']29

€j;€J{ adalah cr/ mzf77crcr/.¢czfo, bisa sebagai  I.sin dan bisa juga mas'frdar.
PenjelasannyatelahdipaparkandalansurahAn-Nisaa`.]]3°

FimanAllahSWT,gj3£1Q`i£;i"Se"nggrky¢d%aora#gI.#j.
adalah  benar-benar   ahii   sihir."   Alhn}  Arm  "3ENh:acanya:.      Sh
®ifu'.LL3L  |ni diriwayatlcan juga dari Utsman, Aisyah dan Para sahabat

lainnya RA. Demikian juga qira`ahnya AI Hasan, Sa'id bin Jubair, Ibrahin
An-Nakha'i dan tabi'in lairmya. Dan dari kalangan qurra` yang membaca
demikian adalah Isa bin Amr dan Ashim AI Jahdari  sebagaimana yang
disebutkan oleh An-Nulras. ) )32 Qira` ah ini sesuai dengan i'rab ®enguraian

I [29 Silakan lihat pendapat-pendapat para salaf tentang apa yang dirahasiakan oleh

para tukang sihir itu,  di dalan Tatsir Ath-Thabari (16/136) dan Tafsir AI Mawardi
(3/19).LL3° Lih. penafriran ayat 114 dari Sunh An-Nisaa`.

I L3] Qira`ch ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (11/85) dan Abu Hayyan (6/255). Ini

ten?#¥,`,#bE?fagw„W,a`£#ckanbephi*3a/4%?JbA#-Ivagr.hal.141.



status anak kalimat), namun menyelisihi mushaf.

Az-Zuhri, AI Khalil bin Ahmad, AI Mufadhdhal, Abban, Ibnu
Muhaishin,  Ibnu  Katsir  dan  `Ashim  dalan  riwayat  Hafsh  darinya,
membacanya:    ¢`i£  ;! dengan fczk¢//pada  ;!  9j3r}.   Sementara
Ibnu  Katsir  men/cnydz.d  #w#  pada  i)I'J£.']33  Qira`ah  ini  terbebas  dari

penyelisihan terhadap mushaf dan kerusakan i'rab.  Maknanya:  kedua
orang ini tidak lain hanyalah dua orang tukang sihir.

Orang-orang  Madinah  dan  Kufch  membacanya:   oli£   .o!,]'34

dengan  fas)AdJ.d pada  .®!,   9j3±1  Dengan  begitu  mereka' menyinai
mushaf namun  menyelisihi  i'rab.  An-Nuhas[[35  mengatakan,  "Itulah
tiga macam qira`ah yang diriwayatkan oleh jana'ah dari pada imam."

Diriwayatkan     dari     Abdullali     bin     Mas'ud,     bahwa     ia
®,®

membacanya:  C)I;>Ci Y! e`ja ®!. AI Kisa`i mengatakan, "Dalan qira`ah
®

Abdullah disebutkan: ®l+L CJlji C)i, tanpa Jam." AI Farra` mengatakan,
®

"Dalam  harf Ubay  dicantumkan:  .I+a.  Y!  Oui  0!."  Ketiga  qira`ch

lalrmya   ini   kemungkinan   sebagri  'penaf'sian,   d'an   tidak   berarti
dibolehkanqira`alidengannyakarenamenyelisihimushaf.

Menurut  saya  (A]  Qurthubi):  Ada  enan  pendapat  ulana
mengenai   qira`ahnya   orang-orang  Madinah  dan   Kufah.   Pendapat-

pendapat tersebut disebutkan oleh lbnu AI Ahbari  di  akhir kitab ,4r-
jzcrc}d-nya,   disebutkan  juga  oleh  An-Nuhas  di   dalan  J'rczbnya,  AI
Mahdawi di dalam Tafsimya, dan yang lainnya memasulkkan perkataan
sebagian mereka ke dalam perkataan yang  lainnya.  Bahkan ada yang
menyalahkannya, sanpai-sanpai Abu Amr mengatakan, "Sungguh aku

I [33 Qira` ah Ibnu Katsir dengan trydid pada #w2I# adalah termasuk qI.rcr `ch scrb 'afo

Sebi§3*]ij£[dma:#i9£;i®Aa|_6i9a)6ari(16/137).Qira`chirimengikutiqira`all-

qira`ah yang lalu. Ia mengatakan, "Demikian ini karena kesamaan hujjch pada qura`
PadfE¥#,::gA¥8„jru`g:%#:b:|T::::.;;3).



merasa malu terhadap Allah untuk membaca: elj£ ®!."

Urwah meriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa ia ditanya tentang
fiman Allah Tcz 'aha: jj.1 dL 6±3{ t£€  "retopz. orcr»g-orng )A¢wg
J%e#cJcz/am  i./in"nycz,"    kemudian  ia  mengatakan  [yakni  menyebutkan

kelanjutan  ayat  ini],  £#£j.13  "Dz7#  orcr»gLora#g )wag me#dz.rz.ha»  .."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 162j. 'Sedangkan dalam surah AI Maa`idah:  £9€i 6£
6!j;£}{;   %G   <z;jij   i|'`:  "Seszf#gg7fAny«  orcz»g-o7'cr77g  m«fa«z.„
orcng-orcng ycrJ!wdJ., S7!czbz.I-7t ..." (Qs. AI Man`idah [5]: 69) dan  Q`l:a cjf

g:F::1 C.Sesungguhnya duo orang ini adalah benar-benar ahii sihir.;'
Maka Aisyah  menjawab,  "Wahai  anak  saudariku.  Ini  kesalahan  dari

yang menulis ¢un tulis)."

Utsman  bin  Affan  RA  juga  pemah  mengatakan,  "Di  dalam
mushaf terdapat /crfa# Hcesalahan pengucapan], dan itu akan diluruskan
oleh  orang-orang  Arab  dengan lisan mereka."]]36  Abban bin Utsman
mengatakan,  "Aku pemah membacakan ayat ini  di  hadapan  ayahku,
Utsman bin Affan, ia pun berkata,  `Kelini dan salah.'  Lalu seseorang
mengatakan  kepadanya,   `Mengapa  en9kau  tidak   merubahnya?'   ia
menjawab,  `Biarkanlah, itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak
menghalalkan yang haram' ."

Pg»drpd[/ per/zzmd[ dari keenam pendapat ini adalah, bahwa ini
adalah logat Bani AI Harits bin Ka'b, Zubaid, Khats'am dan Kinanah
bin  Zaid,  mereka  menetapkan  ra/¢'  keduanya,  sedang  #crsfecrb  dan
khafadhnyal  dengan  alif  M!ercka  "engatakan,  "jaa`a  az-zaidaahi",
"ra`aitu az-zaidaant' dan "marartu bi az-zaidaant' Couto:hrrya. dalam

i t36 Kaum muslimin telch sepakat, bchwa yang tndapat di dalan lembaran mushaf

adalah  kalam  Allah  ra'a/a,  sedan8kan  pada  lralam  Allah  Ta'a/cz  tidak  ada  /ch/7
maupun  kesalahan.  Maka jelaslal rusaknya riwayat yang dinukil  dari  Utsman  dan
Aisych RA bahwa di dalamnya terdapat lahn dan kesalahan. Kepada pembaca yang
terhormat, hendaknya anda tidak teipedaya dengan qin`ch seperd ini di dalam kitab-
kitab tafsir.



froan  AI+aln  Ta'ala..   .ct,    pr=±$1   ~q3  .`Dan  Allah  tidak  qula)
"emberl.fch#hanycr  fepcldrmw."  (Qs.  Yuunus  [10]:  16)  sebagaimana

yang telah dipaparkan. AI Fana` I ]37 bersenandung untuk seorang laki-
|aki  dari  Bani AsadL)38 -ia mengatakan:  aku belun pemah melihat
orang yang lebih fasih darinya-,

c==i' £c.±Ji :u:a, GC             G1; }'3 £\±±iJl 'j'±; 'j±€j
<`Iamenghantombckhinamanseorangpemberaniandaisofaiamelihat

pelunguntukkeduataringnyayangpemberahiitu,teutulahia
akan tuli ."

Dan mereka juga mengatakan, "hasscrrfw )/crcJaa¢w" dan "rcrfu.bfw
`alaahi..,  "rfuarrya:.  hassartu  yadaihi  dan rakibtu  `alaihi.  Seo"8

penyairmerekamengatakan,

r? rljl tf;a i; iE>s                    :furj£ :i`®3{ i;; q s3}€
``Bersiaplchmenghadapikamiuntukmenerimapukulandiantara

kedua telinganya,

yangakanmembuatnyatakuttersungharketanahyangtands."\\39

Penyair lairmya mengatakan,

1137Lih."a'ani.,4/gc/r`cm(2/184).
['38 Dia ini adalch AI Multamis sebagainana disebutkan di dalan ,4/-£!.scr# (entri:

shananaD,  Mulchtarat  Ibni  Asyrtyajari, hell. I2  dan AI  Mu'talof. yp .A.I  xp.kh!al.af
karya AI AmidL hal. 71. Bait syair ini terdapat di dalam Divan 4/ M«/fcrmz.s, hal. 34.
Bait syair ini dijalikan but:ti penguat oleh AI Mawardi di dalam Tafainya (3/19), Ar-
Ra¥[{32£7ar5t)>sm#ufq#(]±;i5b)ardanA[AEyiss¥as¥b:g±a(:5£:)insebuthandidalanA/-

£isa77 (enti: hahaa). Bait syair ini dijadikan rycrw oleh Ibnu Hlsyan di dalan 4p;-
fywdr, hal. 74, Ar-Razi di dalan ,4f-ra/gI.r (22/75), Asy-Syaukani di dalan Fdrti A/
gadf.r(3/538)danlbnuAthiyahdidalamTafsimya(11/85).



6ie fa #ie ij;6
"Merehaterbangdiatasmereha,makaterbanglchenghaudiatasdia."\\4°

Yalmi  `cz/czz-Az.»7ea dan  `cr/czz.Aacz. Yang laimya mengatakan,

i;i;jG F°i d; lil; oL;                elf tfj tiif ®.;
C`Sesungguh:nya bapcknya dia dan bapa:knya bapak dia

telchsampalpadapuncakkebalkannya.""4'

Yalmi  in:na  abaa  abiihaa  dan  ghaayataihaa.  A:hni lal'£ar  An-
Nulas)L42    mengatakan,    ``Pendapat    ini    merupakan    yang    terbaik
mengenai ayat ini, andai saja logat ini dikenal."

Diceritakan  juga  oleh  orang  yang  cukup  mapan  ilmu  dan
ananatnya,  di  antaranya:  Abu  Zaid  AI  Aushari,  dialah  yang  pemah
mengatakan,  ``Bila Sibawaih mengatakan,  `Diceritakan kepadaku oleh
orang yang aku percaya kepadanya'  maksudnya adalah aku," Abu AI
Khaththab AI Alchfasy, yaitu salch seorang pentolan para ahli bahasa,
AI Kisa`i dan AI Farra`, semuanya mengatakan bchwa ini menurut logat
Bani AI Harts Ibnu Ka'b.

Abu Ubaidah menceritakan dari Abu AI Khaththab, bahwa ini

\'4°TnisebagalsyahiddidiamTafisirAIFakhruraei(22ns).
L]4L Ada yang menisbathan bat syalr ini kepada Ru`bah, sementara AI Jauhari di

dalam i4sA-SfoJ.AAch menisbatkanya kepada Abu An-Najm. Sebelumnya berbunyi :
Gdi qi }' gil S G13                G13?'d+:I, GIJ

tiej Gru`3 ±U`               GO3 a 6@ 't+ b:
``Aduhal Salma, kenudian aduliai, aduhai

dialah danbaan seandainya kami bisa mendapatkannya,
Ihhai kiranya mata dan mulutnya mtlik kami,

tentu ia clan selamat dan bapaltryajuga selanat."
Bait  syair  ihi  dijadikan  bulcti  penguat  oleh  Ar-Razi,  (22/76)  dan  Asy-Syaukani

(3/528)."42 LTh. |'rab AI Qur`an (3146).



adalah logat Bani Kinanch.  AI Mahdawi mengatakan,  "Yang laimya
menceritakan bahwa iri adalah logat Khats' am."

An-Nuhas] L43 mengatakan, ``Di antara yang paling menjelaskan

pendapat ini adalah perkataan Sibawaih: Ketchuilch, bahwa jika engkau
menfcr/s'#z.);crfo  [menyebutnya berbilang dua] kata tunggal, tentu engkau

menanbahkan  padanya  dun  tanbahan:  yang  pertana  adalah  hunf
"crc# dan (yang kedua adalah) /].z.#, yaifu huruf i'rab."

Abu Ja'far mengatakan, "Ucapan Sibawaih:  `yaitu huruf i'rab,'
ini  memastikan  bahwa  aslinya  tidak  mengalani  perubahan.   Maka

a

kalimat  `Cjlie  ®!'  bentuknya  tetap  seperti  asalnya  sehingga  diketahui

demikian,' dan fulah ra '¢/a juga telah berfirman,  3£=£JT 3{j£ S|;i::;i
`fyefa#  fe/ch  me#grascIJ.  mereha.'  (Qs.  AI  Mujandilch  [58]:  19)  dan

tidck  mengatakan:  `z.s/cz4czczza'.  Maka  ini  adalah  untuk  menunjukkan

asalnya.   Demikian  juga   `Olji   0!'   dan  tidak  perlu   mengindahkan

pengingkaran   orang   yang 'mengingkari   logat   ini  jika  para   imam
memang telch meriwayatkannya."

Pe#drpaf 4ed#¢: Bahwa  c)£bermakna #a 'clm (ya), sebagaimana
diceritakan  oleh AI  Ffisa`i  dari  Ashim,  ia mengatakan,  ``Orang-orang

Arab   kadang   mengatakan    c)i  yang   bermakna   #cz'c7m."   Sibawaih

menceritakan, bahwa  cjf bisa bermakna aja/ (ya/ pasti). Inilch pendapat

yang dipilih oleh Muhammad bin Zaid dan Isma'il bin Ishak AI Qadhi.
ch.NulasL 144 mengatakan, "Aku melihat Abu Ishck Az-Zujjaj den Ali
bin     Sulaiman     berpendapat     dengan     ini."     Az-Zanakhsyari['45
mengatakan, "Abu Ishak terkesan dengan ini."

An.NuhasL]46   mengatakan,  "Ali  bin  Sulaiman  menceritakan

\\43  Ibid.
I 144 Lih. /'rab A/ 9%r `a# (3/44).
I145Lih.4JKftytyo/(2/439).
1146 Lih. /'rab j4/ gwr `o# (3/44).



kepada kami, ia mengatakan: Abdullah bin Ahmad bin Abdussalam An-
Naisaburi menceritakan kepada kani, kemudian aku berjumpa dengan
Abdullah  bin Ahmad  ini,  ia pun  menceritakan kepadaku,  ia berkata:
Umair   bin   AI   Mutawakkil   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Muhammad  bin  Musa  An-Naufali  dari  keturman  Harits  bin  Abdul
Muththalib, menceritckan kepada kami, ia mengatakan: Umar bin Jami '
AI  Kufi  menceritakan kepada kami,  dari Ja'far bin Muhammad,  dari
ayahnya, `dari Ali -yaitu Ibnu AI Husain-, dari ayahaya, dari Ali bin
Abu,  ia mengatakan,  "Tidak terhitung berapa banyck aku mendengar
Rasulullah SAW mengatakan di atas mimbamya:

a'

• . i*€3 :far `4»
C Sesungguhnya segala puji hanya milik Allch, kani memoyi-Nya

dan  memohon pertolongan  kepada-Nya  ...'  kee"udi:an bdian
mengatakan,

•..5fljlLrf:+a=~i;;uit€Ji;Jia=4;fj{\arc,i±;+'g±;iLi
Jl

¢

CA:ku  adalch  orang  Quratsy  yang  paling  fiasih,   dan  orang

Qiiraisy yang paling fasih setelahku adalch Aban bin Sa'id bin
Al  `Ash  . . : .»\147

Abu    Muhammad    bin    AI    Khaffirf   mengatakan:    Umalr
mengatakan,  "I'rabnya  menurut  ahli  bahasa  Arab  dan  nchwu  `7."7za/

ho"c7a    /i.//crcrfe'    dengan    7aashab,    hanya    saja    orang-orang    Arab

menjadikan  z.«  bemakna  »a'am.   Seolah-olah  yang  dimaksud  oleh
beliau SAW adalah: Iva 'an a/hamdw /i.//ace. Demikian ini karena para
orator  di  masa  jahiliyah  biasa  mengalawi  pidato  mereka  dengan
`rm'am'.Seorangpenyairmengatakantentangmakna#cz'crm,

']47 Diriwayatkan oleh Abu Daud pada kitab Adab, Ahmad di dalam A/ Mus#ad

(3/133) dan yang lainnya.



;jca.I :+i±j°i u£'j fro.i 'ji`               i=:;3 ¢.; :::i:S i,;is I+'j
•. Mereha mengatakan: engkou telch berlchianat, rna:ha cku katakan:

Ya, dan bisa jadi

akan memperoleh keluhuran, dan pengthianat dendamnya pun
Sembuh.»H48

Abdullah bin Qais Ar-Ruqayyat mengatakan,
•#JiJ gil;E     fl, gg;]j,Jfo,i;

•fufj tri; ~.# Ojjj ,4            ie ois 4L¥ #3

"Para pencela telch berkicou di pagi hart

mencelaku dan aku pu:n mencela mereha.

Mereha mengatakan: uban telah mengrtyakrm

danhausudahtua.Mahaakukatakan:Memang(ya).""49
®

Berdasarkan  ini,  maka fiman Allah  `4zzcl  wcl  JczJJa:    Olife  0!

Ol+a   bisa   t>emakna   #o'clm   dan   tidck   mcl#sfo%6.    An-Nuhas]]5°'

mengatakan,   "Daud   bin   AI   Haitsam   bersenandung   kepadaku,   ia
mengatakan: Tsa' lab bersenandung kepadaku:

;dil Go;# c53;*           ;\:j' `r=±j,:Jf 97;? 'L=-:!'
CCAndalkan syairku, adckch penowar bagi yang mendamba

[[48  Sychidnya  dicantunkan  tanpa  dinisbatkan,  yaitu  di  dalam  J'rab  A/  gztr`o#

kar¥i4#Ty##ad"a,SZOwD::':„A£;Ad:/¢/2frnyG:Z'8%]zs]g,8„4r.R%gapryaHal.66

dan 4/ Kfoz.zcr#aA  (4/485).  Bait syair ini  dijadikan s};a¢z.d oleh Sibawaih di dalam ,4/
Kj.fa6,  (1/475,  2/279),  An-Nuhas  di  dalam J'ra6  zl/  9%r`a#  (3/44),  AI  Mawardi  di
dalam 4f-rcl/rl.r (3/20) dan Ar-Razi (22/76).

I ]5° Lib. J'rcrb .4/ gwr `cz7] (3/44).



balasctrlkecintaanmereka,memangdenganperjumpaan.""S\

An-NulasL L52 mengatalap "Ihi pendapat yang bagus, hanya saja

ada sesuatu di dalamnya, karma dikatakannya: 7acr 'crm zarz.d Ahaor.I/., hampir

tidak ada /com di sini, walaipr para ahli nahwu telah membicarakan ini
lalu mengatakan, `J-ya dinialran didahulukan, seperti un8kapan:

dyijifyi fit ;iroi 5f;             al'cL i.+ #j '.9€u' d,cL
• Engkou menang pamankiL dan siapa yang Jarir sebagal pananfrya

mckaiackanmemperolehkchLhurandanmenghormatparapaman:"53

Yang lainnya mengata]ran,

*J,ri;jth,i.J=}=
I,

"Ummu AI Hulais menang seorang nenek yang suka begadang,

iarelahanyamendapdrkantulanglututkanbing."]\S4

yakni /7. Afaca/z.I. dan /I. zzmmz. dr hafha.s. Az-Zujjaj  mengatakan, ``Makna

]L5]  Syahidnya  dicantLmkan tanpa dinisbathan,  yaitu  di  dalam  /'rcrb ,4/  gzfr`czr7

kAIF.s#Sg#(£/h£.Qadir(315285).
t]53  Ini temasuk bait-bait eyrair yang tidak diketahul pembuatrya, bait syalr ini

temasuk bukti-bukti ilmu nahwu. Di dalannya terdapat tiga rychJ.d untuk para ahli
nalwu.   Syahid   pertama   adalch   redaksi   "Adraa/j.z.   /a   o#fd'   dimana   A*decrmya
didahulukan sementara 7»qbafud]B `nya bersanbung dengan /am 7bfido ` secara janggal.
Syahid kedua adalah redaksi `]^unaB/ al  `2f/aa"  dimana /ithya /.az7„  (Szdr») padahal
tidak didahului oleh partikel penyebab »as'Aab dan tidak pula partikel penyebab /.a!zm,
padahal yang bisa menyebabkannya /.\czzz» menyerupai mae4sA2t/ karena tyarfh [yalmi
bentuk redaksi "jiha"-`inaka"]. Syahid ketiga adalah redaksi "}rtyfrj.in a/ al:hoods" ini
adalch frtyz.ZZ namun diun8hapan dengan bentuk rna 'rzJzzA (dengan cz/zJ-/a77z ft7 'rj#. Ini
menunjukkan bahwa orangorapg Kufah memandang bolehnya fam}Ji.z dalan bentuk
rna 'rz7ah, sedan8kan orangrorang Bainh mengatakan bahwa a/I/-/am di sini adalch
tambahan, bukan ma'ri/hfr, Bait eyrair ini dikemukatan oleh Ibnu Aqil, nomor 53, dan
infqiu£Tyahi#"di?:hfuRE|=isTb¥¥ayL#te6r)dapatdidalanfychfo»f.
`Aqil, nomor  101, Audhah_ AI Masalik, monor 73, I'rab AI Qur`an karya. An-N`]has

(3/46),"ajce4Jgiar`ankapraAbuUbaidch(2#2)danTafiirlbnuAthiyah(1184).



pada ayat ini:  I.# ftcrcrdzcrcrHz. Jcr¢w7#cra scrcrfoz.rczcrJ7z. (memang, kedua orang

ini benar-benar dun tukang sihir), kemudian mcjbfc7dc7 `nya dibuang." AI

Mchdawi   mengatakan,   "Abu   Ali   dan   Abu   AI   Fath   bin   Juni
mengingkarinya. "

Abu  AI   Fath  mengatakan,  "\if  yang  dibuang   itu  tidaklah
dibung kecuali  setelah diketahui.  Jika sudah diketahui maka dengan
telah diketchuinya tidak perlu lagi ditegaskan dengan /cr7" (/cr7# fcrc/fu.4),

sedan8kan pembuangan dan pengesampingan partikel penegas tidaklch
bagus."

PeJ.drpaf kefl.g¢, dikatakan oleh AI Farra` 1 [55 juga: Keberadaan

cr/z/adalah sebagai tonggak, bukan sebagai /am ¢ '/, karena itulah Anda
menambahkan »z„ padanya dan tidak merubahnya, sebagaimana Anda
mengatakan:  "cz//crc7zz.z."  kemudian  Anda  menanbahkan  772m  padanya,

sehiggal  AndaL  "enga:dean..  "jaa`anii  alladeiina   `indakd",  "ra`aitu
alladziina `indaled' , "marartu bi alladziina ` indakd' .

Pe#drpaf *eempa/, dikatakan oleh salch seorang ulana Kufch,
ia mengatakan, "Alif pada kata  Q`if adalah menyerupai cJ/I/pada kata

jACI/a/acz77z. sehingga tidck mengalami perubalian."

Pe#drpaf  *c/z.#i¢,  Abu  Ishck  mengatakan,  "Para  ahli  nahwu
dahulu    mengatakan,    bahwa    fecI`    di    sini    adalah    dhanir    yang
disembunyikan,  maknanya;  i.##crfoci  fecrcrdzczcr7cz.  /cr scrcrfez.rcrcz;cz.  (sungguh,

kedua orang ini adalah dua tukang sihir)."

Ibnu  AI  Anbari  mengatakan,  "Dhamir  fecz`  yang  berada  pada

posisi   #clshab   karena   pengaruh   `z.77#¢'   disembunyikan,   sedangkan
Chaadzaani'  a;da,]ch khabarnya, Cinna' ,  dan Csaahiraani'  men3ajdi rofa '

karena    `fewmcrcz'    yang    disembunyikan.    Perkiraannya    Hika    tidak

disemb;\]n:yTka][\|..       innaha      haadzaani       la      humaa      saahiraani

1155 Lih. Ma 'cI#}. j4J gz" `am (2/184).



(sesungguhnya kedua orang ini benar-benar dua tukang  sihir)."  Yang
lebih mengena menurut para pengusung jawaban ini, bahwa Acz ` adalah
i.sin  `J.##cr'   sedangkan  `hoadz¢a#!.'  pada  posisi  rcr/cr '  karena  sebagai

mzibfcrdr `, adapun yang setelahnya adalah khabcrr mwbftzd¢ `.

PeJldrp¢f keeHan, Abu Ja'far An-Nuhas] ]56 menuturkan, "Aku
tanyakan kepada Abu AI Hasan bin Kaisan mengenai ayat ini, ia pun
berkata, `Jika kau mau maka aku akan menjawab dengan jawaban para
ahli nahwu, dan jika kau mau aku akan menjawab dengan pendapatku.'
Maka aku katakan, `Dengan pendapatmu.' Ia pun berkata, `Isma'il bin
Ishak menanyakannya kepadaku, lalu aku katakan: Menurutku, bahwa
ketika dikatakan `hacrfecr' pada posisi ra/cI ',  7caLrfe¢b dan #7zcz/crd7! maka

semuanya dalam kondisi yang sana, dan bentuk fcrts7cj)/c!% hanis tidak
merubah bentuk tunggalnya. Aku memerankan fczts777.)Ac7A dengan peran

tunggal.'   Lalu   ia   berkata,   `Bagus   sekali   ini,  jika   ada   seseorang
mendahului   dengan   pendapat   ini   sehingga   ia   akan   merasa   lega
karenanya."  Kemudian  Ibnu Kaisan mengatakan,  `Lalu  aku katakan
kepadanya:  AI  Qadhi belpendapat demikian sehingga ia merasa lega
lalu tersenyun' ."

Firman Allah SWT,  \=£i'j 1±±±> pejg;i JJ ,r6£. cji ®,\1::;.
S±fi';F±rfe"Yanghendckmengusirkanuda:inegeriharmdeTf=:n.
sihirnya dan hendak melenyapkan keduduhan karm yang utama." Tri

perkataan Fir'aun untuk para tukang sihir, yakni: tujuan mereka berdua
adalali  merusak  agama yang  kalian  anut.  Ini  seperti  yang  dikatakan
Fir'aun:  ;l=ait c£Jfy-i a   i;±£ cji Ji f±±.3 33=: oi   6Cjf   ~j£
C`Sesungguhnya   aku   khowatir   dia   ahan   menukar   agamam   atau

"e7H.mow/ha#   ke7."sdrovl   dz.   m#ha   bwmz.."   (Qs.   Ghaafir   [40]:   20.

Dikatakanrty/aa» hara» af7z-fharz.z'gch, yakni fulan bexpandangan bagus.

Dikatakan juga: fhar].i.gce a/ ga#m cr/a%a/ cr/ qcrw/ (cara yang dilakukan

1'56 LTh. |'rab AI Qur`an (314]).



orang-orang  adalah  pendapat terbaik).  Wr¢  Acrcrczzcra  cz//ac7zz.z. )/cr7cbcrgfez.I.

an  yaslukuu  thariiqataha  wa  yaqtaduu  bihi  (dan  ."i  edalch  yang
semestinya mereka mengikuti caranya dan menirunya). I ]57 Makna ayat
ini:  dan  melenyapkan  para  tokoh  dan  para  pemimpin  kanu  untuk
menarik  simpati  mereka.  atau:  membawa  pergi  Bani  Israil,  sedang
mereka adalch contoh, walaupun mereka adalah budak kalian, mereka
tidak akan kembali kepada perbudakan setelah bemasab kepada para
"zThi\.   ALfa"..   yadzhabaa   bi   ahli   thariiqatikum,   (nd;enya;rfean   para,

pengikutcarakalian),lalu7#wdfrarfuyadibuang."]]58

gr{  adalch  bemk  ta'nits  dari  a/  a"tscr/,  seperti  halnya  cr/
Of;dhal   dan  al   fudhlaa.  TyLta'nitsnya  kaifa  thariiqah   secara  lofazh
walaupun  yang  dimaksud  adalah  kaum  laki-laki.   Bisa  juga  fcr'77i.fs

karenajana'ah.'[59AIRIsa`imengatakan,"'f;iS>atinyakebiasaan
dan  tradisi  kamu,  sedangkan  gr{  adalch  i7a'crf,  seperti  ungkapan:
i.mra `clfo   habracr.   Orang  Arab   biasa  mengatakan:  giv/cra7!    `cr/crcz   crfrfe-

fhor!.I.qafe cr/ in"ts/acr, mcksudnya: Fulan di atas petunjuk yang lurus."

Fiman  Allah  SWT,   .fis±     !£3i<6  "Mafa  fr!.mp%#ho#/clfr
segrr/a dya /Ji.fez.r/ ham# Jeha/I.a7t," a/ z/.mafl ' adalah akurasi dan anbisi
terhadap  sesuatu.  Anda mengatakan:  crjmcr 'fw cr/ krfewrwzt/.  atan  `cz/cza cr/

kfezir«2f/.,yakni:`czzczmf"[yakni:akuberambisiuntukke|uar].LL6°

Qira`ah Amshar:  `ji2i6,1 ]6] dengan M;crsfe/ dan/crffecrfe pada mz.in,

][57 Lib.  Mc| 'a#j. A/ gccr`cr77 (2/185).  Ath-Thariiqah adalah orang-orang terhomat

¢aun   bangsawan).   Orang   Arab   mengatckan   urfuk   orang   banyck:   ``frcro`w/cra`z.`thariiqah  dirmihwi'  tTrfun-"tharaaiq  qouxpihim"  atan:. asyrarf u.q?upi.hin!'  (orar:g:

orang itu adalah kaun para pemuka /para bangsawan kaun mereka). Bisa juga untuk
tungE5%[:#¥daa::?a£'Z.#a;"s#';'a(£r:g£;a:iaichf:#/k£#%;)r.aez(22/8o).

Silakanlihat,4/"cifo¢rrcrr,4/Wcr/.I.z(11/85)danAJBchrj4/A4:w#itfe(6/256).
I [59 Lih. /'rcrb 4/ gwr `crl7 karya An-Nuhas (3/46).
[t6° Ini pendapat AI Farra` di dalam A4¢ '4!ninya (2/185).
[]6] Qira`ch ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/86) dan Abu Hayyan (6/256). Ini

temasuk qira`ch sab'ah. Silakan linat rflgrj.a A77-Ivas)or, hal.  140 dan j4/ Jg77¢ ' ®al. 70.



alasannya adalah redaksi kalimat:  6fi `f ,:i;£-  €f££ "/crJw me#grrf"r
tipu dayanya, kemudian dia datang."

An-NuhasLL62    mengatakan,    ``Di    antara    yang    diceritakan

kepadaku   dari    Muhammad   bin   Yazid,   bahwa   ia   mengatakan,
`Semestinya  Abu  Amr  membacanya  dengan  bacaan  yang  berbeda

dengan bacaarmya ini, yaitu bacaan yang dianut oleh mayoritas orang. '
Lebih jauh  ia mengatakan,  `Karena  ia berdalih  dengan  €}i,  sedang
rfdalck£;j:1:rkaAls]e¥e]£Zyaawmae:;:'da£::':#£ieiin:::±'d:ek¥g£::

setelahnya:    i;;<6,   yakni   c7'zzwizfw   wo  /.ndd««   ®eranbisilah   dan

bersungguh-sunggulah  kanu).  Tapi  karena  didahului  oleh  itu,  maka
semestinya ini berbeda dengan maknanya. Dikatakan amr mcz/.mcJ ' atau

mc//.mcz '  `cz/cJz.A ®erkara yang telah disepakati)."

An-NulasL]63  mengatakan,  ``Qira`ah Abu  Amr:  ljil*6  adalch
benar, yakni: hinpunkanlah segala reka perdaya yang kanu miliki lalu

gabungkanlah dengan saudaranya." Demikian juga yang dikatakan oleh
Abu Ishck.

Ats-Tsa'labi mengatakan, ``Qira` ah dengan cr/i/gcrfrfe ' dan haLrrch

pada  7#z.in  mempunyai  dua  pengertian.  Perft]mcr:  bermakna  cz/ /.am '

®enghimpunan).  Anda  mengatakan:  crjma 'fz/  cis);-s};¢z. `  atau /.cma 'fw
as)/-s);«z. `, artinya sama (aku menghimpun sesuatu).

Disebutkan di dalam 4sfa-Srfe!.farfech] '64:  ajma 'rzt clS);-rycH. ` ar[inya

cku menjadikan sesuatu itu menyatu. Abu Dzuaib mengatakan ketika
menyifati unta:

"61 LflL I.Tab AI Qur`an (314D.
\\cO  lbid.
\\6.Lib.Ashshihhch(3/1199).



a;i; 'lriJ` 5Gr*°l g; ,uSjij                 g;G` i;i £±°l; fagj3
CKarenadibeutak,seolah-olchiaberadadiantaraNubayi'"6S

dangerombolanperampokyangpincang.'

Ycknimofmu'.Kedua..be:r'ri[+akn:aal`azmwaalihhaan(amhiisil

tekad dan akurat/ tepatl pasti). Seorang penyair mengatakan,

#tf+f3€i;a.3±i]i          a€'ty flo,j4f*,LjL:
CCAndal sya'ir dan angan-anganku tiada lagi berguna

harushahkupergisuatuharisemeritaraperkarckusndchpasti.""66

yhi muhkam.
6=  .\;:f '-i .Ckemudian datanglah den?an berbaris." M"qfro:I

dan AI Kalbi mengatakan,  "Semuanya." Ada juga yang mengatakan,
"Dengan berbaris  agar kanu lebih berwibawa."  Kata ini pada posisi

#osfecrb karena pengaruh # '/ padanya,  demikian berdasarkan pendapat
Abu Ubaidah.1 ]67 Ia mengatckan, "Dikatakan cz/clzt" asfe-sfeclj% yakni cr/

mwsfocz//a   (aku  mendatangi  tempat  shalat)."  Maknanya  menurutnya

adalch: datanglah ke tempat yang kanu akan berkumpul di sana pada
hari raya. Diriwayatkan dari seorang Arab yang fasih: 7#aa gcrdcrr/# a#

crcrfz.z. czsfo-sfocrcr/ (aku tidak mampu mendapati shaft), maksudnya tempat

shalat.

Az-Zujjaj   mengatakan,   "Boleh   juga   maknanya:   kemudian

[t65  Nubayi'  adalah nama tempat,  bukit atau  lembah  di  perkampungan  Hudzail.

Bait  syair  ini  terdapat  pada referensi  tadi,  zlJ-I,z.s¢#  (entri:  #clbc}'a)  dan  M%}`czm  zl/
Buldan(S/2:99`.

1166 Bait syair ini terdapat di dalam j4ffr-SfoI.fofoofr dan ,4J-I,I.sa# (entri:  #cl6a 'ar).  Ini

dijadikans);afrl.dolehAth-ThabarididalanTafsimya(16/138)danAIFarra`didalam
Mcr'zz#inya(2/185).

1167 Lih. A4a/.cz A/ gc" `a# (2/23).



datanglah sementara manusia sudah berbaris." Berdasarkan pengertian
ini,   mcka  kata  ini   sebagai   7»asACJcrr  pada  posisi   ha/   Qeterangan

kondisi),I ]68 karena itulch tidck berbentuk janak.  Ini dibaca juga:   *'
lj?J..I,  dengan  fears:rch  pada  mz.in  dan );cz`.  Yang  meninggalkan  ha»zzafr

berarti mengganti ha"zch dengan cr/zJ

S=:fS,,„ffl,{±Sj33:;cDansesungguhnyaberuntungzahorang
yang merrang padeL hari ihi."  Ista'la ya\mi ghalaba (rmenan8). Senun
ini dari perkataan para tukang sihir, yarfu dari sebagian mereka kepada
sebagian lainnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini dari perkataan
Fir'aun kepada mereka.

Firman Auch:

fiif+;j6©ji€\3£jji;j3®<\~fi,'ca3®i~E£E±j*.ij6

j;;j<6©t;:ifiF,frc#,4j±#.;±€r5±j¢t±\S>6
j,[jfj©S<y-tiiifi£L2£y'cE©c;;'iecrif
6{i=j=thta=.y'p'±i'fi#tf£±j::;[Li:LTj|±
'al'*'\:j6©c±;3:#;;>a:\:.\jg6€:#td£6©
•£.±iaefrfefa{'ffic,j{'+ap,'j±±pe6s\:;fj3
ii<\~&jife'jgivfei;j

t.i v' .i: G`S[:\i;

fjrfei+jr3f5

C`(Sctelahnerekaberkumpul)merehaberkata,`HalMusa

I.68Lih./'rab.4Jgar`ankaryaAn-Nulias(3/47).



®ilthloLh), apakah kamu yang melerxparkan (dahulu) atau
kamlkah orang yang mula-mula melemparkciwi' Berkata Musa,
` Stlakan kamu sekalian melemparkan.' Maka tiba-tlba tall-tall

dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-
akan ia merayap cepat, lanlaran sihir mereka. Maka Musa

merasa takut dalam hatinya. Kand berkata, ` Janganlah kamu
takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).

Dan lemparkanlah o[pa yang ado di tangan kananmu, niscaya ia
akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa

yang mereka perbuat itu oidalah tipu daya tukang sihir (belaka).
Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dart mana saja ia
datang.' Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan

bersujud, seraya berkata, ` Kuni telah percaya kepada Tuhan
Harun dan Musa.' Berkata Fir'aun, `Apakah kamu telah

beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin
kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah peminpinmu

yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka
sesungguhr(ya aku akan memotong tangan dan kaki ko[mu

sekalian dengan bersilang secara bertimbal batik, dan
sesungguhnya aku akan menyalib ka[mu sekaltan pada pangkal

pohon karma dan sesungguhnya kamu akan mengctahui siapa
di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya' ."

(Qs. Thaahaa [20]: 65-71)

Fiman Allah SWT,   {£|;i. ij6 "mere fa 6erfafcz,  `f7crz. M%scl'."

maksudnya  adalah para tukang  sihir.  :g}:  i    `££ "apafach  fa¢mw };cz#g

me/empczrha# /Z7crfo#/#/" tongkatmu dari tanganmu,   ;  jji 3j=€ Ji 'CiJ'

;S "atou  hamilwh  orang yang  mula-mula  melemparkanr  Meleira



anterhadapMusa,daninisebabkeimananmereka.[]69j6bilsfp,Gsg;
I..BerhataMusa,`Silakankanusekalianmelemparkan:

A4lczha /I.bcz-rz.ba ftz/I.-fa/i. mereAzflr" pada redaksi kalimat ini ada kata yang

dibuang,   yakni:  /a   cI/gazf   (maka   mereka   pun   melemparkan),   ini
ditunjukkan   oleh   maknanya.   AI   Hasan   membacanya:    ++;i;3,1)70

dengan dhammah pala. `ain.

Harun  AI   Qari`   mengatakan,   "Logat  (dialek)  Bani   Tanim
adalah ;;=fi3,  inilah yang diambil oleh AI Hasan."  Sedangkan yang
lainnya dengan harcljz karena harrcrfonya shad.  Ini  seperti halnya kata
duliyy derL diliyy> qusiyy dan qisiyy.

:±'(:i-Pirb,3,i±±,'ife`CTerbayangk:pada.+:Asas:ak::.:ha:
I.cr  mercr)/czp  ceprf,  /cl#farcr# srfez.r mereha." Ibnu Abbas,  Abu Halwah,

Ibnu Dzakwan dan Rauh dari  Ya'qub  membacanya:  :)aJ€,[[7[  dengan
fcr`.   Mereka  mengembalikan  /cl`  ini   kepada  kata  cr/   `z.srfez.)ry   [yakni:

;¢€±3]  dan aJ ZI.boa/  [yakni:    ¢\=]  yang sebagal kata "ztcrj7#crts.
Demikian ini karena mereka melumuri tongkat dengan air raksa, maka
ketika terkena panasnya matahari langsung meliuk-liuk.

AI  Kalbi  mengatakan,  "Terbayang kepada Musa,  bahwa tanah
adalahular-ulardanmerayapdenganperutnya."Inidibacajuga:Jag,]]72

yang bermakna /czfczftyc7/ dan caranya seperti cara :+±J£. Adapun yang
membacanya  i:i;  dengan  )/o`,  berarti  ia  mengembalikannya  kepada
cr/  hal.d.  Dibaca  juga  :}Slj',  dengan  ###  yang  berarti  bahwa  Allahlah

yang membayan9kan itu sebagai ujian dan cobaan.

\'69 I:hi. Tofsir AI Fakharrazi (2;2,18L).
I ]7° Qira` ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (11/86) dan Abu Hayyan (6/259).
]]7[ Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/86) dan Abu Hayyan (6/259). Ini

termasuk qira`ah sab'ah sebagaimana di dalam ,4/ Jqua' (1/700) dan ragr!.a .4#-Ivas)Jr,
hal.  142.

]'72  |ni  qira`ali  Abu  As-Simak.  Diriwayatkan  juga  darinya:   :)aJ±,   dengan  fcr`

berharakat  cJJ!ammafo  dan  haroft  pada }/¢¢`.  Silalcan  merujuk  .4/  Bcrfor  A/  A4afAi.ffe

(6/259).



Adajugayangbexpendapat,bahwa/a'}.Jnyaadalahc;:ifi,maka
•Oi berada pada posisi ra/a ', yakni:  merayapnya itu terbayang kepada

Musa.]`73DemikianyangdikatakanolehAz-Zuriaj.

Sementara   itu   AI   Farra`']74   menyatakan,   baliwa  posisinya

adalch  rmsfoa6,  yakni:  Z7I.  amchaa,  lalu  aa`nya  dibung.  Mcknanya

berdasarkan pendapat pertana:  Terbayan9kan kepadanya  akibat  sihir
dantipudayamerekahinggaiamengirabahwaitumerayap.

Az-Zujjaj  mengatckan,  "Orang yang membacanya dengan fo `

berarti  menetapkan  .Oi  pada  posisi  masfrch,  yakni:  fafafoq»jaJa  I.J".fr!.

deaafasa'yl.n."Lebihjathiamengatakan,"Bisajugapadaposisircl/a'
sebagal badrJ dari dhom..r pada kata jfa', dan itu kembali kepada aJ-hit-i:=l- ian  al   `ishiyy.  Badql  hi  edalch  badal  iaytimal  ®engganhi

menyelurth)."['75Maknat;±adalahfany!.I.@eljalan).

Fiman Allah SWT,  t;i 'fe f s3£ i fj<6 "Mafa M#sa
merasafohafdahamAafz.»);¢"a"/."yaknimenyembunyikan.Adajuga

yangmengatakan:mendapati.Adajugayangmengatakan:merasa.]'76
Yakri     terhadap     ular-ular     ifu,     demikian     ini     karena     tabiat
kemanusiaamnya  sebagaimana yang telah dipaparkan.  Ada juga yang
mengatakan,bahwaiamerasakhawadrmanusiaakanterfitndsebelun
iamelemparkanton8katnya

1173Lih./'rdeA/gwr`a"karysAn-Nthas(3/48).
IL74Lih.Ma.'a7|z.AZgep'`an(2/186)-
1175Lih./'ra6j4Jgur`ankarysAn-Nthas(3/48).
]'76  |bnu  Athych  (11/86),  mengatckan,  "Fiman-Nya:  j;3'E  adalch  un8kapan

tentang apa yang melanda jiwa seseorang ketika muncul  dngaan mengenal sesuatu
yangbisaberdanpckbuttendapdirinya.Jadiinimerapakanpelbuatanjiwayang
disebutaJwa/.I.is."Lebihjauliamengatalqu"Panmufassirmengun8kapkanow/.asa
denganadhoar"Un8kapaninijathlebihunundaripadaaJwajjis.''AI-Rari(22/84)
mengrtrfu""/zj.aasadalalisfrty'aara/Aha"/yaknimendapatitckutdalandirinya
(merasa tckut)."  Abu Hayyan ((6ra60), mengrtckan, " Jij.aas dari  aJ fraajl.z yang
terdetikdidalanbencknanuntidcktetap."



Ada juga yang mengatakan, bchwa ia merasa khawatir karena
lambatnya wahyu yang memerintahkannya untuk melemparkan tongkat
sehingga orang-orang akan telpecah belah sebelum itu sehingga mereka
terfitnah.1177

Seorang  ahli  hakikat mengatakan,  "Sebab  sebenamya,  bahwa
Musa   AS,   ketika   ia   berhadapan   dengan   para   tukang   sihir   dan
mengatakan kepada mereka, ?lin> [fi=,ritGL#:y'ife.j
`Celahalah    kamu,   jangandah   kanu   mengada-adahan   kedustaan

terhadap  Allah.   Maka  IIta  membinasakan  kamu  dengan  siksa,'   .Ta
menoleh,  temyata  ada Jibril  di  sebelah  kanannya,  lalu  Jibril  berkata
kepadanya,  `Hai Musa, bersikap lembutlah terhadap para wali Allah.'
Maka Musa menjawab, `Wahai Jibril, mereka itu tukang sihir, mereka
datang  dengan  sihir yang besar untuk melawan  mukjizat,  membantu
Fir'aun  dan  menolak  agama  Allah,  tapi  mengapa   engkau  malah
mengatakan: bersikap lembutlah terhadap para wali Allah? '

Jibril menjawab, `Dari sekarang hingga shalat Ashar, mereka di
hadapanmu, dan setelah Ashar di surga.'  Setelah Jibril mengatakan itu
kepadanya, Musa merasa takut dalani hatinya, dan terdetik di benaknya:
apa yang membuathi tahu tentang ilmu Allah pada diriku, mungkin saja
aku sekarang berada dalam suatu kondisi, sementara ilmu Allah tentang
diriku adalah kebalikannya, sebagaimana halnya mereka.

Tatkala Allah mengetahui apa yang terdetik di benaknya, Allah
mewahyukan kepadanya: ji€Y-tit  €)3iLi=£ Y' `/¢72gr77/c7fe from Jofr"
sesungguhnya  kanulah  yang  paling  unggul  (menang).   yakr]i  yang
menang terhadap mereka di dunia dan berada dalam derajat yang tinggi
di   surga,   karena   kenabian   dan   pilihan   yang   didatangkan   Allah
kepadanu."Asal'ifiadalahkhiufch,laluwaanyadirubahmenjadi)/a`

I [77 Lib. rcr/a;.r ,4/ Fakfrop7.czj. (22AI). Ia menyebutkan banyck pandangan tentang

sebab takutnya Musa AS.



karena k#cr `nya berharakat A]cLsrclfa.

Firman   AIlah   SWT,   l}izt   a   liHJ€   C:J±+i   j   a   I?°i3   "Dcr«

lemparkanlah  apa  yang  add  di  tangan  hananmu,  niscaya  ia  akan
me#e/a# crpr );crag merefac} perbwcr/. " Allah tidak mengatakan:  war cr/gi.
`ashacha   (dan   lemparkanlali   tongkathu).   Boleh  jadi   ini   sebagai

anggapan  kecil  terhadap  hal  itu,  yakni:  janganlah  engkau  pedulikan
banyalmya tali den tongkat mereka, lemparkanlah ranting kecil ®aca:
tongkat)  yang  di tangan kananmu itu,  dengan takdir Allah ia sendiri
akan   menelan   semua   itu   walaupun   banyak,   walaupun   ia   kecil,
sementara yang lain besar-besar.

Bisa  juga  karena  anggapan  besar  terhadap  hal   itu,   yakni:

janganlah  engkau  anggap  benda-benda yang  banyak lagi  besar-besar
itu,  karena sesunguhnya apa yang ada di tangan kananmu itu adalah
sesuatu yang lebih besar dari itu semua, walaupun yang ini jauh lebih
sedikit dan lebih kecil, maka lemparkanlch ia, niscaya ia akan menelan
ituSemuadanmelenyapkannyadenganseizinA||ah.L]78

Kata   i.iii}',]]79   dengan  jcrz7#   adalah   sebagai  /.owclb   cr/   crmr

®eninpal  kata  perintah).  Seolah-olah  Allah  mengatakan:  i.#  fzj/gz.#j
Jcz/cz/czggc7/ ¢ika  en9kau  melemparkannya,  maka  ia  akan  menelan),

yakni  menangkap  dan menelan.  As-Sulani  dan  Hafsh membacanya:
iffi,de"gansuhanpedalam,darilaqiifa-yalqafu-laqfian.

Ibnu  Dzakwan,  Abu  Haiwch  Asy-Syami  dan  Yahya  bin  AI
Haritsmembacanya:'Lifi}',t]8°denganmembuangfcz`danra/z7'pada/a`,

I t78 Lib. t4/ K,CZS:ytyqrkarya Az-Zamalchsyari (22/84).  Semun pendapat ini dinukil

olchpengarangdarinya,nan\;ptidakmengisyaratkannya.
]]79 Qira`ah ini, ya]mi 'ljili (dengan /zzfhah pada /an, fap/did pada gqrdan /.arm

pada /z7 ) adalah qin` ah J`mhur sebagainana disebutkan di dalam rc]grz.b .4»-jvapr,
hal. \ 1 S . LTh. AI Bahr Al ^fuhith `61260`.

Lt8°  Qira`al  lbnu  Dzakvvan  adalah  qira`ch  sat)'ch  yang  mutawatir  sebagaimana

disebutkan di dalan 4/ /Ig7za ' (1„00) dan ragri.b ,4n-Jvaspr, hal. 142.



yang maknanya fa/c7/czgga/ Khithab ini untuk Musa.

Ada juga  yang  mengatakan  bchwa khithab  ini  untuk   `asAoa

(tongkat).

j4/-£crqf adalah cr/ crfa7zdzw  bi. fwr 'ch  (mengambil  dengan  cepat

/mencaplok) , dikatakan /crg I/fai as}J-s);czz. ` (dengan fansrch)-cr/gcr;fi/-/cratcIJ7,

dan juga fcr/crgcz¢ct,  yakni  /cr#crowcz/fztfow  bi. sur 'ch  (aku mengambilnya

dengan cepat).  Diriwayatkan dari  Ya'qub:  Dikafakan ra/.w/ /crqf tscrof

yalmi laki-laki yang kurus ranping.

Al-Laqof aldalaln rohobrry8L  dinding.  Laqiifa  al  haudh-laqaifa;n,

yakni telaga itu melebar bagian bawahnya.  Zlulqiat julgcrm dan fcr/ham
artinya  sana,  dan  ini  telah  dipaparkan  dalan  simh  A|  A'raaf.)181
Laqimtu  al-luqmah (dengar+ kasrchD-laqman, dan talaqqantu, art:mryal
aku  menelannya  sekaligus.   Demikian  juga  makna  /aA7.mc7  (dengan

hasrdiD.

{3::€ [ yakni apa yang mereka perbuaL Begifu juga I;:i  t3b
yakni sesungguhnya apa yang mereka perbuat  'ir"rj:p# dcr)/cr" dengan
rcz/zz'.   ,L,[]82   dengan   hafrafe   pada  sz.#   dan  rmfa#I   pada   ¢cJ`.   Ini

qira` ahnya orang-orang Kufch selain Ashim. Ada dua pengertian untuk
ini, per/crmcz: bahwa 'J:radalah kata yang diz.dhajhdran (disandangkan)
kepada  j±J  sebagai  pengikut  tanpa  diperkirakan  adanya  kata  yang
dibuang. Kcdcta: pada redaksi kalimat ini ada kata yang dibuang, yakni

b ika tidak dibuang] : fac7z.dzt c7zz.7. sz.±r.

Yang   lainnya   membacanya:   :l€i,1183   dengan   #crffeczb   karena

terjadinya perbuntan padanya.  a di  sini sudah sempuma]]84  dan tidak

I ]8] Lih. Penafsiran ayat 117 dari surah AI A'raaf.
]]82hitemasukqira`ahsab'ahsebagaimanadidalamA//igr.a'(1/700)danragrz.b

4"#:¥#:#24¢l;b,u`¥Aankge:£n.#:i:y(¥/4(:)I/87drAbuHavyan(6/260)



disembunyikanfea`.j±denganidfaa/¢A.

Sebenamya berdasarkan  qira`ah  ini,  a/  haz.d ini  disandangkan

kepada as-saazz.r bukan kepada as-sz.giv.  Boleh juga mem/af¢chkan 3i
dengan   "fhaa:.    Ii    anna   maa   shana'un   kaidr   saahir    Ocalena
sesungguhnyaapayangmerekaperbuatituadalahsihir).;=l=J{a:.ty'j

S i:± "Dan tidck ahan menang tukang sihir itu, dari mana=aja ia
cJcrfcrJ7g."  Yakni  tidak  akan  beruntung  dan  tidck  akan  selanat,  dari

belahan bumi nana pun mereka datang.

Ada    juga    yang    mengatakan,    "(Yakni)    apa    pun    reka

perdayanya."   Tentang  hukum  tukang  sihir  dan  makna  sihir  telah
dipaparkandalansurahAIBaqarch]]85,silakandikajidisana.

FimanAIlahswT,\'J3S.:i;£Jtj}€6"fa/«/%hag-/"ha»gsz.fez.rz./«
/ersw77gfur de#grz77  bersw/.z4c7' tatkala mereka melihat besamya perkara

yang  luar  biasa  (di  luar  kebiasaan)  pada ton8kat  it`L  karena  ia  dapat
menelan -semua  tali  dan  tongkat  yang  mereka  perdayakan,  padahal
beratnya bisa mencapai tiga ratus ekor unta, kemudian berubah kembali
menjadi  tongkat,  tidak  scorang  pun  mengetahui  selain  Allali  rcz 'cI/cr

kemana perginya tali-tali dan tongkat-tongkat itu. Mengenai malma ini
dantentangtongkatitutelahdipaparkandalamsurahAIA'raaf.]]86

'al'+'\:j6©t£;;:i;:£±;>fr\:.\J6"£erty¢bendfa,`KamI.

telah  percaya  kepada  Tuhan  Harun  dan  MIAsa:   Berhata  Fir'aun>
C Apakah kanu telah berirliian kepadanya (Musof. yalani.. aamantum bih

®eriman kapadanya).

Dikatakan aamama Jafo% dan aamama GI.fri.. I 187 Contohnya dalan

I t85 Lih. Penafiiran ayat 102 dari surah AI Baqarah.
tt86Lih.Penatsiranayat107-117darisunhAIA'raaf.
t'87 Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam .4J Bcrfr (6#61) dalan membedakan

antara  -"c7ama»a   /aha"   dengan   "aamano   b7.Af'.   Ia  pun   mengatakan,   "4ama»o
disambung dengan bcla ` apabila berkenaan dengan Allah [yakni: clama#a bi./7aclfl, dan



firman  Allah  rcr'cr/a:   £J        A'   6L'6  "Afaha  I,wffe  membe#arfa#

/ke#c[bz.aJ7JJcys."  (Qs.  AI  `Ankabuut  [29]:  26)  dan  disebutkan  dalan
surah AI A'raaf:  3:3 6S\:  3i i:S i,3 fi:I: t;i;i j6  "FJ.r'cl%# 6erfafcI,
`Apakch   karm   beriman   kepadanya   sebel:un   aku   memberi   izin

kepac7czmct." (Qs. AI A'raaf [7]:  123).  Ini adalah pengingkaran Fir'aun

terhadap  mereka.  yakni:  kalian telah menentang  dan  melakukan  apa

yang tidak aku perintahkan kepada kalian.

;i;Jf   ';#£    i,j{   ';+Sj3   ,£!  "Sermggrtfr#)/a  I.a  cldaJafo
perhimpinrm   yang   mengdyarkan   sihir   kepadamu   sekalian."   Yalwi:.

pemimpin  kalian  dalam  mengajarkan  ini,  malra ia bisa  mengalahkan
kalian karena ia lebih pandai daripada kalian Yang dinaksud Fir'aun
dengan perkataan ini adalah untuk menyamarkan Lapada manusia agar
mereka tidak mengikuti Musa sehingga beriman squt berimannya para
tukang  sihir  itu.  Jika tidak demikian,  berarti Fir'aun telah mengetahui
bahwa  mereka  belajar  dari  Musa,  padahal  mcneka  telal  mengetahui
sihir sebelum kedatangan Musa, bahkan sebehm kelalirannya.

givteiij fjjfaiL#jf5'#.iae€5#""aha
sesungguhnya  alou  akan  memotong  tangan  dan  kaki  kanu  sekalian
dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan
menyalib  karm  sekalian  pada  pangkal  pohon karma."  Yckri  `alaa

/.z.dz'z.a77-ndfeJ®adapangkalpohonkurma).[]88

Suwain bin Abu Kahil mengatakan,

d&5an£,¥]gds±e¥djr±al/£¥k];:bdeer:::an€dwe:I::p:]=h:id::;:]b=;']i#`;]'=iyJ:

`cz/¢c7  /.z.dz'z'   [menggunakan   kata   bantu:   uLi],   demikian   ini,   agar   ungkapan   ini

mengemukakan  penyerupaan  tetapnya  yang   disalib  pada  pangkal  pohon  karena
tetapnya tiang yang menjadi pengekangnya p,ada tempatrya. Karena itulah pendapat
yang menyatakan balhwa j di sini bermakna Lf\£, adalch pendapat yang lemah.



G'J;€l;.v; 'ol#.l==j2£ S\:        ;a±tj` £°.i= i g,i*.ujf:, ;i
•` Mereha menyalib budck itu pada pangkal pohon karma,

rlrakatiadaubanyangrontokkecualikarenahancurluluhnyadia..."9

Lalu  Fir'aun  pun  memotong  dan  menyalib  sehingga  mereka

semua mati, semoga Allah ra 'cz/cz merahmati mereka. Di sini dan dalan
surah AI  A'raaf,  Ibnu Muhalshin  membacanya:  :;£3ai  dan
denganf;athahpedalalifdantakhfifyainhariqatha'adarLshalaba.

tffj  €\if  i£<\   `£j   €£i:l'j  "Da„  fes%#gg%fr#ya  hom%  afacm
mengetahwi  siapa  di  antara  kita  yang  lebih  pedih  dan  lebih  kekal
SI.dsanyfl[." Yakni: aku atau Tthannya Musa.

Fiman AIah:

if~L:u±'6t:#c,js#.1J,6€~{[g;jL;5jJ`iJ6
cj'j¥,G;;>ti\:~6£©~€it:jlr3rid±{tj£;6

+:t'j:,'£i©rifS¥'ri{j;i2t±9j;ci;fr[j\:±j=i
6,i;£,ch:;i'bf~j©j±.y'jS,£±y'~peial'i>€L'i±,'±:i
c±p;;#©j±i±jfuf#j±'St6rfe±ifi±±

©5}l:i;;~£ch,`sjcfa56.ysi#€y'rE'd,.,
" MeTeha berkata, ` Kand sekali-kali tidak akan mengutanahan

ko[mu daripada bukti-buldi yang nyata (mukjizat) , yang telah

[]89 Syahidnya terdapat di dalam Tafiir Ath-Thabari (16/141), A/ Bchr A/ MWAJ.!*

(6#61) dan FctJI ,4/ gadi.r (3/532). Lih. j4/ Kaml./, hal. 488.



datang kepeda kami dan daripada Tuhan yang telah
menciptakan kani; mcka putuskanlah ape yartg hendak kamu

putuskan. Sesungguhaya kanu hanya akan dapat memutuskan
pada kehidupan di dunia ivi saja. Sesungguhnya ko[nd telah

beriman kepada Tuhan kant, agar Dio mengampuni
kesalahan-kesalahan hand dan sihir yang telah kanu paksakan
kepada kami melakukannya. Dan AIlah lebih balk ®ahalolrNya)

dan lebih kekal (adzab-Nya).' Sesungguhnya barangsiapa
datang kepada Tuhannya dala[m keadaan berdosa, maka

sesungguhnya baginya neraka Jahannan!L Ia tidak mati di
dalamnya dan tidak ®ula) hidup. Dan barangsiapa datang
kepada Tuhannya daloim keadaan beriman, lagi sungguh-

sungguh telah beTanal shalth, maka mereka itulah orang-orang
yang mempeToleh tempat-tempat yang tinggi (mulia) , lyc[itu)

surga `Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka
kekal di dalamnyoL Dan itu adalah balasan bagi orang yang

bersih (dari kekaf iran dan kemcksiatan)."
(Qs. Thaahaa [20]: 72-70

Fiman Allah SWT,  iJ6  "A4e7~efaq berharfd" yakni para tukang

stthil .Trfu,  Sfrs  i CCKani seirli-halt tidak akan menguta;akan kam;'

yakni tidak clan memilihmu.  *j;j't cji, Lf:~{ C j£ "Dc}rzpac7a b%#z.-
bukli  yang  nyata  (muftyizat),  yang  telah  datong kepada  kami."  Tb"
Abbas mengatakan, "Maksudnya adalah keyakinan dan ilmu." Ikrimah
dan yang lainnya mengatakan, "Tatkala mereka bersujud, dalan sujud
mereka   itu   Allah   memperlihatkan   kepada   mereka   tempat-tempat
mereka  di  surga kelak.  Karena itulah mereka mengatakan:  jL;33  J'
C Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu. ."



Dikisahkan bahwa istrinya Fir'aun menanyakan tentang  siapa

yang menang, lalu diberitahukan bahwa yang menang adalah Musa dan
Harqu maka ia pun berkata, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan
Harun."   Lalu   Fir'aun   mengirim   utusan   kepadanya,   lalu   Fir'aun
mengatakan,   "Carilah  batu  yang  paling  besar,   bila  ia  tetap  pada

pendiriannya,  maka  lemparkanlch batu  itu  kepadanya."  Tatkala para
utusan    Fir'aun    mendatangi     istrinya    Fir'aun,     ia    mengangkat

pandangannya-ke  langit,  lalu ia melihat tempatnya di  surga,  maka ia
pun tetap  pada  pendiriannya,  maka  ruhnya  pun  pergi,  1alu jasadnya
dilempardenganbatu,padahaljasadnyasudaltidakbemyawa.1190

Ada juga yang mengatakan: Adalah pemuka para tukang sihir
itu, talkala melihat apa yang teriadi dari tongkat Musa, ia mengatakan
kepada orang yang dipercayanya, "Lihatlah ular itu, apakah kau merasa
takut, jika ya,  mcka itu ada jinnya,  ataukah  engkau tidck takut, jika
demikian, maka itu dari perbuatan Sang Maha Pencipta yang tidak akan
dikalahkan oleh perbuatan selain-Nya." Lalu orang itu menjawab, "Aku
tidak takut."  Lalu  sang pemuka para tukang  sihir  itu  berkata,  "Aku
berinankepadaTulannyaHanmdanMusa,6|;£Sis,jifj(cJcr#yng/e/crfo
menciptakankamlD."

Ada juga yang mengatakan, "Ini di `affeflcan pada:    a, 1?):~€ 1:

i:;ji ubukti-bukti yang nyata  (mukyizat), yang telch datang kepada
hamz.).   Yakni:   Kami   sekali-kali   tidak   akan   mengutamakan   kamu
daripada bukti-bukti yang nyata   (mukjizat) yang telah datang kepada
kani dan tidak pula terhadap Tulan yang telch menciptakan kami."

Ada juga yang mengatakan,  "Ini adalch sumpah,  yakni:  demi
AIlali kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu."

L€is  =j) ~r;  Ljsk "Maka putushanlah apa yang hendck karm

1 L9° |ni dikemukakan o|eh AI Mardi di dalam Tafsinya (3#2).



p«/«sfac7#. " Perkiraannya adalah:  mac ¢#fa gaedfez.7.Az..  -L: di  sini bukan

yang biasa bersama¢ '/ yang berkedudukan sebagai mcrsfadcrr, karena ~L:
tersebut  bersambung  dengan rf '/,  sedang  di  sini  bersambung  dengan

"wbcI/czc7a`   dan   kftcrbar.   Ibnu  Abbas   mengatakan,   "(Yakni):   maka

lakukanlah   apa  yang   hendak  kanu  lakukan."]L9)   Ada  juga  yang
mengatakan,   "(Yakni):   maka  tetapkanlah  apa  yang  hendak  kanu
tetapkan."]L92Yalmimemotongdanmenyalib.

E2

Dibuangnya  yt7`  dari  kata   deb  dalan  wczsAcz/  [bacaan  yang

disambungkan  dengan  yang  setelahaya]  adalali  karena  ia  berharakat
s'2ffa£»     den    f«fu7mya    Jt7"/i.».     Sibawaih    memilih    menetapkan

keberadaannya  dalam  wcrga/  karena  [dengan  qira`ah  waqal]  berarti
Sudahhilangasalanadanyaduafzfha77.LL93

'{=;3ri}'-®Jsi®,;>isS\:i:).;.Sesungguhnyakanuhanyaakandapat

memutuskan pada kehidupan di dunia ihi sofa." Yalrmi.. See;irmggiinnyai

perintahmu  hanya  berlaku  di  dunia.  Ini  berada  pada  posisi  #crLrhab
sebagai    zhar/    Maknanya:    Sesungguhnya    kamu    hanya    dapat
memutuskan   mengenai   kesenangan   kehidupan   di   dunia.LL94   Atau:

sewalchi  kehidupan  dunia.  Maka  dengan  pengertian  ini  berarti  ada
mcJ:fi//    (obyek)    yang    dibuang.    Bisa   juga   perkiraannya    adalah:

Sesungguhnya  kaniu  hanya  memutuskan  perkara-perkara  kehidupan
dunia   ini.   Maka   ini   menjadi   #¢sAczZ)   karena   #crsc7Abnya   7#cz/"/,

sedangkan t; mencakup 3!.

Sementara   itu,   AI   Farra`]]95   membolehkan   rcz/cr'   dengan

menganggap  a  b;rmakna  gjJl,  serta  membuang  Ac7`  dari   cijJ  dan
I,,,

\L91  Ibid.

1,92  Ibid.
I '93 Lih. /'rc|b 4/ 9%r `a7i kar)ra An-Nuhas (3/50).

::::Ei?%?#At#¥(£;]b8¥)?£manapadarefereusiyangfadi.



memposisikan`t;:it:j|f3;;:(fefoi.dwpr#d!.dr#z.az.#z.)padaposisira/o'.

C±, g\'. 'g\.r ..kand telah beriman kepada Tuhan hamr' yalkni..
kami  percaya kepada Allah  semata,  tidck  ada  sekutu  bagi-Nya,  dan

percaya kepada apa yang dibawakan Musa kepada kami.  \::±J=i a' ;e;=},
Ccagar  Dia  mengampuni  kesalahan-kesalahan  hamt'  rrrcksnd "exeha

adalahsyirikyangpemahmerekalakukan.zi9t±¢j;\::i;ri~l;i"d¢#
sihir yang telah kanu paksakan kepada hami melckukarmya." a di shh

padaposisi#czshabyangdi`affocr*ankepada\;:;l=i.

Ada  juga  yang  mengatakan,  "Tidak  ada  posisinya,  dan  ini

adalahpenafi."Yakni:agarDiamenganpunikesalahan~kesalinankani

yang berupa sihir yang dan apa-apa yang kanu paksakan kepada kani
untuk melakukarmya.

An.NuhasL 196 mengatakan, "Pemaknaan pertana lebih utana."

AI Mahdawi mengatakan, "Ada sesuatu yang jauh di dalannya, karena
mereka mengatakan,  €p±jit £€  €=  eL  \;i.¥` a'   €£ `t4ahaAJ
sesungguhaya kami akan mendapat upah, jika kami yang menangp"97
Ini bukan perkataan orang yang dipaksa, karena ketexpaksaan bukanlah
dosa.  Tapi  mungkin  mereka memang  dipaksa untuk mempelajarinya
sewaktu masih kecil."

AI  Hasan  mengatakan,   ``Mereka  mempelajari   sihir  sewaktu

masih kanck-kanak, kemudian [setelah dewasa] mereka melakukannya
atas dasar kehendak mereka sendiri."1 ]98

Bisa juga ti di sini pada posisi ra/H ' sebagai in"bf¢cJcr ` dan tidek

ditanpakkanya  k*abar.  Perkiraannya  H)ila  ditanpakkan]:  w  mcra

1196 Lm. |'rab AI Qur`an (3lso..
I 197 Qs. A| A'raaf [7]:  113.
I ]98 Atsar dari AI Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam AJ Bafr (6#62)

dan disebutkan juga oleh Ibnu Athiyah di dalam Tafsinya ( 11/89), dari Furqch.



akrahianaa `alaihi mires si|iri i'i'.auduu 'un `annaa (dan s3hir yang tctch
kanu  paksakan  kepada  kani  unfuk  melakukannya  adalah  kepalsuan
dari kanii). Berdasarkan pemaknaan ini dan pemaknaan yang pertama,
mcka  kalimat  ziJt   a  terkalt  dengan  kalimat  \£=i:;ri.  Sedangkan
berdasarkan pemaknaan baliwa a di sini sebagai penafi, maka terkait
dengan gr.

-$6  »:;i 'ifrg C.Dan AIlch lebth balk arahala-Nya)  dan lebth

kekal  (adzab-Nya)."  yali:ri:. tsowaabuha khair wa abqaa ®dralarNya
lebih balk  dan  lebih kekal,  lalu mfcJ7zarfuya dibuang.  Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Ada juga yang  mengatakan,  "(Yakni):  Allah  lebih  baik bagi
kami  daripada  kanu,  dan  siksaan-Nya  lebih  kekal  terhadap  kani
daripada  siksaarmu terhadap hami.  Ini  adalch penimpal  fiman-Nya:

iSS ¢fJ= '3:;j} ~tt} '.!}5Sj . Dan sesunggulnya ham akan mengetaha
siapadiantarakitayanglebthpedihdanlebthkekalsiksaannya'."

Ada juga yang  mengatakan,  "(Yakni):  Allah  lebih  baik bagi

kami  bila  kami  menaati-Nya,  dan  lebih  kekal  siksaan-Nya  daripada
kamubilakamidurhakaterhadap_Nya."L]99

Fiman Allah  ra'aJa,  gj£  ,'4:!j   9:[:  i;  .'£| "SeJ%%ggrfrnya
barangsiapa datang kepada Tuhannya dalan keedaan berdosa." S:uiTrfu

pendapat menyebuthap bahwa ini adalah perkataan para tukang sihir
tatkala mereka beriman.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah permulaan kalam

dariAllah`4zzawa/crJJ¢.]2°°Un8kapankiasanpadakalimat,'£!kembali
kepada  perkara  dan  kondisi.   Bisa  juga  bermakna:   I.J7ur   J#c}#  ya`ft.

(Sesungguhnyabarangsiapadatang),sepertiperkatannseorangpenyair:

I ]99 Lib. Tafsir Ath-Thchari (16/142) dan Tafiir AI Mawardi (3re2).
[2°° Lih. j4/ Mwharrar AJ Wajiz (11/89.



;tb3 i;sGr fe al±; ei; i*ifa., JiitJ * `J!
`C sesungguhnya barangsiapa yang suatu hart memasuki gerej a

maha ia akan mendapati di dalamnya worte| dan rusa."T2;01

Malksndnya:.  innaha man yadthul. Yalkhi..  inna  al  amr  haadez

(sesungguhnya  perkaranya  ini).   Demikian   ini,   karena  orang   yang
berdosa  clan  masuk  neraka,  sedangkan  orang  yang  beriman  akan
masuk surga. Jadi orang berdosa itu adalah kafir.

Ada  juga  yang  mengatakan,  "(Yakni)  yang  melakukan  dan
mengupayakan    kemaksiatan."    Pemaknaan    pertana    lebih    tepat
berdasal.kan fiman-Nya:  jji  Y'j  ¢, 5js    Y' i€{;  al'  S£ "Mafa
sesungguhnya baginya neraka Jahan:Iiian.  Ia tidak mati  di  dalannya
d¢7®   fz.dcrfr   @ei/cr/   fej.c7cjp."   Ini   adalah   sifatnya   orang   kafir   yang

mendustakan    lagi    membangkang]2°2    -sebagaimana    yang    telali
dipaparkan dalam surah An-Nisaa`  dan yang lainnya-,  karena tidak
ada   manfaat   dari   hidupnya   dan   tidak   ada   ketentraman   dengan
kematiannya. Seorang penyair mengatakan,

* 13' :tl lfi€ dy3 lfl±            *2*
" Ketahuilah, barangsiapa yang jiwanya tidck matt sehingga tidak

perna sirne

penderitaannya,dantidckpulaadakehidrpanyangbisadirasakan:nya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa nyawa orang kafir tergantung
di   pan8kal   tenggorokannya,   sebagainana   yang   dikhabarkan   AIlah

]2°]  Bair syair ini karya AI Akhthal,  yaini Abu Malik Ghayyats AI Akhthal At-

Ta8hlubi An-Nashrani.  Ini populer dengan pujiannya terhadap para raja dan kisah-
kisahnya tentang berbngai peperangan. Ia meninggal di awal masa khilafan AI Walid
Pad?2!2PL|:i.940/Hir„SA£Li:£;#a/?z.zbi:I/:#nyadidalanA/A'ha(5/123).



rcr 'cr/cr, bahwa ia tidak mati dengan kepergian nyawanya, dan juga tidak

hidupdengantetapnyanyawanya.MaknaL'i=,'±;;9:[:i;"Bor¢#grJ.apa
datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa," yalsoi:. barangstapa.

yang mendatangi peljanjian dengan Tuhannya [dalan keadaan berdosa],
dan rrraha;a \L,i:  L±!K. i;i CCDan barangsiapa datang kepada Tuharmya
c7c7/crm   kec7c7crc777   ber7.77¢cr77,"   yakni   mati   dalam  keadaan  beriman   serta

memenuhi berjanjiannya] dan membenarkannya.  jj js yakni: wcr gad
`amz./a  (lagi  sungguh-sungguh  telah  beramal),   €£}:ilt (c7ma/  sAcz/I-A)

y=y:.ear:=,%tazyg';¢b¥M:nha¥e:e:,a„#Ay:r#g_#oar„:y¥„ang

mempero/efo  femprf-fempcrf }itzng  rz.#ggr"  yalmi  yang  luhur  yang  tidck

dapat disanai oleh si fat-sifat laimya. Firman-Nya:  li,i: £,d,.t' J'f`j "Dtz#
barangsiapa   datang   kepade   Tuha:rlnya   dalam   keedaan   berinari'
menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan a/ mw/.rz.in (yang berdosa) di
sini adalch orang musyrik.

Fimrm Allah SWT,  9=  ;j; "/y¢z.fuJ f#rga  `Ad„" ini adalch

penjelasan  jt;:Jj}t  dan  bade/  darinya.  4/   `4d#  adalah  cr/  z.gacmczA
(tinggal),penjelasannyatelahdikemukakan.I;;;Z'b,ij:;i"yng"enga/I.r
cJz.  barw;c7fe#);t7"  yakni  di  bawah kanar-kamar  dan  ranjang-ranjangnya.

#€Y'r "S«#grz.-"»grz." yaitu sungai-sungal khaner, madu, susu dan air,

:ea::g¢¥;±Ttgin::[alchabda££a:rdkalan=f;.gf=,;¥r#9,:::;,.f:
adalah   balasan   bagi   orang   yang   bersth   (dari   kekafiran   dan
fe7«czdsz.cz/cr#/" yalmi bagi  orang yang menyucikan diri  dari kekufuran

dan kemaksiatan.

Orang yang belpendapat bahwa ini perkataan para tukang sihir
itu,   ia   mengatakan   bahwa   kemungkinan   para   tukang   sihir   itu
mendengamya dari  Musa,  atau dari  Bani  Israil,  karena Bani  lsrail  di
Mesir sangatlah banyak,  lain drri itu di antara para pengikut Fir'aun



juga ada orang yang beriman.

Menurut saya (A] Qurthubi):  Kemungkinan juga bahwa ini
adalah ilhani dari Allah sehingga mereka dapat mengucapkan ini tatkala
mereka beriman.  Wra//czAzt c7 '/am.

Firman Anah:

z=j.fdi\±,L±#[±±;`6{j3\;=±+,i3ia;;.J±~c=;:3irfu'5

Sr#.,®..L#>£32j;€=;;'8©t±:iY'u'6';=±iv`Ci;
©GiiGj,'J33J2jj;f5©#C#-i

``Dan sesungguhrtya telah Kami wahyukan kepada Musa,
`Pergilah kamu dengan hambarhamba-Ku (Bani Israel) di   '

malum hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di
lout itu, kamu tak usah khuwatir akan tersusul dan tidak usah

takuit (akan tenggelam).' Maka Fir'aun dengan bala tentaranya
mengejar mereka, lalu meTeka ditutup oleh taut yang

menenggelamkan mereka. Dan Fir' aun telah menyesatkan
kaumnya dan tidak memberi pctunjuk."

(Qs. Thaahaa [20]: 77-79)

Firman AIlah SWT,  c3\±> +i 3i g€; J± ~ij;3i fa'5 "Don
sesungguh:nya  telah  Kami  wakyukan  kepada  Musa,  C pergilah  karrm

deng;;  h;mba-hamba-KIA  q3a;i  Israil)-di  malam  hari' :; Pen:]chasan
tentang ini telah dikemukakan.  \=;  ;=j.i c:  \±j  #  i+:fi ``Mczha
buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu» yalkni yarl8 kerin8
tanpa lumpur dan tidak pula air. Keterangan tentang Musa memukulkan



tongkatnya ke  laut  dan julukannya  serta tenggelamnya Fir'aun telah
dipaparkan di dalam surah AI Baqarch]2°3 sehingga tidck perlu diulang

lagi di sini. 86€S'> .±i± i "hamu tak usah khawatir ahan tersusur. ya\mi
tidak perlu khawatir akan tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya.  Y'Lj'

6±"dantidakuschtahat(akantenggelan)."
Ibnu Juralj  mengatakan,  "Para sahabat Musa berkata,  `Fir'aun

sudah hanpir menyusul, sedangkan laut telah mengepung kita.' Maka
Allah ra '¢/a menurunkan wchyu:  j:a Y'L')' g'; :±i Y< `ham„ J¢A usaA
khawatir  akan  tersusul  dan  tidck  usch  takut  (clan  tenggelan):T2Jy+
Yakni tidck perlu khawatir akan tersusul oleh Fir'aun dan tidak perlu
khawatir laut akan menenggelamkanmu."

Hamzah  membacanya:   Li±j<  i,]2°5  dengan  anggapan  sebagai

penim:pa,1 perirutch. Pelkiraanrrya...  in  tadhlib  lahum  thariiqan fil  bakyi
/crcr  fcrk¢/ ¢ika  engkau  pukulkan jalan  di  laut  untuk  mereka,  maka

janganlah  engkau  takut).    ¢±:i    Y'j  "cJa#   #.cJa*  #safe   fahaf   /crhaH
Jengge/czmJ." Ini redaksi kalimat permulaan, perkiraannya: wa /ac7 cz7trzz

/tzfahry;crcr  (dan  kanu juga  tidck perlu  takut).  Atau  pada  posisi jaz7#

s.=rafjLFb?y:.I:,e"in:e?:ianm/c";;:;;,;e:e:mr;dd¥,;,¥„an-`?ury„a:
->

beJcczrJ."  (Qs.  AI  Abzaab  [33]:  67).  Atau untuk membatasi  perkataan

seperti ungkapan seorang penyair:

gr,ftyi#:c;}€|,L`+
C`Tampaknya ia tidak pernah melihat tc[wanan Yanan sebelumku."L2!°6

[2°3 Lib. Penafsiran ayat 50 dari surali AI Baqarah.
]2°4AtsardarilbnuJurarijinidiriwayatkanolehAth-Thabari(16/143).
]2°5  Qira`ah  ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/143),  Ibnu Athiyah  (11/92)  dan

Abi2H6aFe=y|6£2;g);d¥jrmA#yqair#sS::avihviaqqashdarika|anganpanpenyair

jahiliych.  Pemulaan bait  syair ini  sebagainana dicantumkan di  dalam [dsA-SIAz.tech
den A I-Lisan..



Dengan perkiraan dibuang harakathya sebagaimana dibuangnya

harakat  yang  benar.  Demikian pandangan AI  Farra`.  Penyair  lainnya

mengatakan,

iL€ p'3 j±+J€ p' `":3 ±; ir            i;,rfe i+ L: 'uurj i;±±
"Kousindirparapelangganlchkoudatangmemintamaof

karera menyindir pelanggan, seolch kou tidak sindir tapi tidak pula
kau biarkan.»12:in

Penyair)208 |aimya mengatckan,

;u:j g>;'ujjoLjdy i;           uii€;€3i3 dr;gi:+`i
C` Belun tahakah engkou, padahal berita sudch merebak,

tentang peristiwa yang meninpa sapi Bani Ziyad."

[in-NulasL2°9  mengatakan,  "Ini  kesalahan  yang  sangat  buruk,

yaitu menganggap kejanggalan pada Kitabullah  `4zztz w Jcl//cr dengan
landasan syair." Lagi pula, syair yang dikemukakan itu sana sekali tidak
menyamai ayathya, karena y« ` dan wow fu memang berbeda dengan cz/%
sebab kedunya bisa berharakat sedangkan a/z/tidak. Penyaimya sendiri
bilaterpaksauntckmemperkirakanberharakat,mckaharakathyadibuang
karena/.ae7», pndahal ini mustahil teljadi pada a/z7:

Qira`ah pertama lebih jelas, karena setelahnya adalch:  c±± Y'j

froiap*iLfro€3
"SeorangnenekAbsyanlyahmenertowakanha."

Bait syair ini dijadikan bukti penguat oleh Ar-Razi di dalam Tafsimya (22/92).
]2°7 Bait syair ini dijadikan bulcti penguat oleh An-Nuhas di dalan /'rob A/ gz" `czJ7

(3/51) dan AI Farra`  di dalam Ma 'a#inya, (I/162). Bait syair ini dicantumkan juga di
dalam AI Khizanah (3ls33).

1208 Vaitu Qais bin Zuhair Al `Absi. Syahidnya telch dipaparkan.
t2°9 Lib. /'rab 4/ g!ir `a# lcar)ra An-Nulas (3/50).



yang disepakati tanpa /am/.azm. Mengenai ini ada tiga perkiraan, yaitu:
Perfamcr:   Kalimat   ci±i     Y<  berada  pada  posisi  fea/  (menerangkan

kondisi)  tentang  mukhathab,  perkiraannya:  maka  pukulkanlah  untuk

mereka jalanan  kering  di  laut tanpa merasa  khawatir  maupun takut.
Kedwa:Beradapadaposisi#a'afuntukafrfe-ffearz.I.q¢alan,yakni:\±?i;),

karena  ia  di `cz£A!flcan  kepada yclbfls  (kering,  yakni:   1=;';)  sebagai  si fat,

yang perkiraannya:  /czcr /clkfacrcr;fi¢ ¢z.fo, kemudian si fat yang kembali  itu
dibuang.  Kefz.gr:   Sebagai  kalimat  pemutus   sebagal  fafecrbcrr  7#zjbcrfcz`

yang dibuang, perkiraannya; wcz a#fcr /crcr /fzAfoczcJrfu.

FirmanAllahSWT,.,®,.L#>£32j;:=;'5"McrhaFz.r'a«»dcngow
bcr/cr fe#fcrrcrnytz "e7]gr/.cry mereha" yakni Fir' aun beserta bala tentaranya

mengikuti mereka.  Ini  dibaca juga:  i{i€S6,L2L°  dengan /as)/dz-cJ,  sehingga

ha`padakalimat£,®~.L#>menyebabkan#'/inimemerlukan7»o/2t/kedua,
karena sebenarnya i.#czbcz 'a hanya memerlukan satu mcz/zf/ (satu objek

penderita), yakni: mengikuti mereka untuk menyusul mereka beserta bala
tentaranya.  hi  seperti ungkapan:  rafo.bcz a/ cz7"I.z.r bz. saz#Az.,  yakni mcz 'c7

sc»#&z. (sang raja pun menunggang dengan [membawa serta] pedangnya).

Bagi   yang  membacanya  dengan  cr/I/  q¢f7I'  maka  menyebabkannya
membutuhkan dua #!cr/w/ (dun objek penderita), mcka bcr `nya di sini bisa

sebagai  tanbahan,  dan  bisa  juga  cukup  hanya  dengan  satu  mcr/w/.
Dikatakan Jczbz. 'o,  czfbc7 'c7,  /czky.ga dan cz/±apcz, semuanya mengandung arti

yang sana.

Fiman-Nya:   £,®..jsF>,  pada  posisi  facr/  (menerangkan  kondisi),

seolah-olah Allah mengatakan: /¢ afbcr 'ch#m fczcH.gcr# /.c/7!wcjc7cr7]cj 04aka

iamengejarmerekadenganmengiringkanbalatentaranya).L2L]
•i#;i C  .;S i;, i;;;i C`Lalu mereha ditutup oleh lout yang

[2]° Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/92) dan Abu Hayyan (6#64).
"" I;in AI Muharrar AI Wdyiz (1\19Z) dan AI Bahr AI Muhith (612.64).



"e#e#gge/crmha#   "ereha."]2]2   yakni:    mereka   dilanda   laut   yang
menenggelamkan mereka. Pengulangan kata di sini [yalmi:  ;;;= dan

;SS±£]menunjukkanmaknabesardanjelasnyapeckara.
:3::)a  l::u   I:5  '::;±ir,  '#kg  C`Dan  Fir'aun  telah  menyesatkan

haumnya  dan  tidak  memberi  peturtyuk."  Yalmi rnenyesanran "erckzL

dari  jalan  lurus  dan  tidak  menunjukkan  mereka  kepada  kebaikan
maupun  keselanatan,  karena jelas  Musa  AS  dan  orang-orang  yang
bersamanya  tidak  melewati  mereka,  karena  ada  lautan  di  hadapan
mereka. Ketika Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, terbelahlah
laut itu dan terbentanglah dua belas jalan, dan di antara jalan-jalan itu
terdapat air yang berdiri laksana gunung.

Disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara` :   ,3L;£l`P ,Cj # See

i;;if).Cdantiap-tiapbelahanadalahsepertigunungyangbesar."(Qs.
Asy-Syu'ara`   [26]:   63).  Lalu  masing-masing  suku  menempuh  satu

jalan,  dan AIlch mewahyukan kepada gunung air itu untuk mengurai
sehingga menjadi jaring-jaring, sehingga sebagian mereka dapat saling
melihat  dan  bisa  saling  mendengar  perkataan  sebagian  lainnya.  Ini
merupakan  mukjizat  dan  buldi  terbesar.  Ketika  Fir'aun  sampai  dan
melihat  jalan-jalan  di  lautan,  sementara  aimya  berdiri,  ia  mengira
bahwa laut itu melakukan demikian karena wibawa dirinya, maka ia
dan  para  pengikutnya  pun  masuk,  nanun  temyata  laut  fu  malah
mengubur mereka.

Ada juga yang mengatakan, bchwa fiman-Nya:  t5ii (i "dcr#
#.dczfr    i„emberi.    pefgl#j„#'     adalch     sebagai     penegasan     tentang

penyesatannya  pada  mereka.  Ada juga yang  mengatakan,  bahwa  ini

ha,,:]2(:¥a:anAI}::as':I;at#Litp¥a#anhagte_8;riakuep¥¥=£tTm/:#:md'.La:
banyak  maina,  yakni:  yang  menenggelamkan  mereka tidak  ada  yang  mengetahui
hakikatnya selaln Allah. 4/ Karynyqr(2/442).



adalahredaksijawabanterhadapperkataanFir'aun:dsj\~CY€£*2i~C
i,£gfI  5±  S|,  .'K±.£1   ~t;3 `CAha  tidak menge:uhak?n  kepad?Tu,
melaink;in  apa yang  aha pandang balk;  dan  aha  tiada  menunjukan

kyacJam% seJaz.# /.aJa# y¢ng 6e#ar. " (Qs. Ghaafir/AI Mu`min [40] : 29)
lalu AIlah rcI 'cr/cr mendustakannya.

It>nu   Abbas   mengatckan,   "tfil     Cj   (dcr#   fi.cJclfr   memberi.

pefzi7z/.w#),  yckni  tidak  menunjuki  dirinya,  bahkan  ia  membinasakan
dirinya dan kaurmya."

Firman Allah:

ife<tyi±pfr{c+,¢.#j££j'3'J;a
y'j.ffi-i';[ife'c±.Lg©cii`j#-{'fq;Gifj
cjfjLr±±3j;Jj€cfjLLg:£#5±ed,i;iE
©dsfrfi€ftryjf,`a:\:j6i:cj,3th'jS©

" Hat Bani Israel, sesungguhnya Kand telah menyelanatkan

koimu sekalian dart musuhmu, dan Kant telah mengadakan

perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah
kanan gunung itu dan Kant telah menurunkan kepada kamu
sekalian ma[nna dan salwa. Makanlah di antara rezeki yang

balkyangtelahKoindberikankepadanu,danjanganlah
melampauibataspadanya,yangmenyebabkankemurkaan-Ku
meninpanu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku,
maka sesungguhnya binasalch ia. Dan sesungguhnya Aku

Maha Pengunpun bagi orang yang bertaubat, beriman,
beranal shalih, kemudian tetap di jalan yang benar."

(Qs. Thaahaa [20]: 80-82)



Fiman Allah SWT,  -£i; J  j3jii i; &GrJ2± ~j;€{ "Hczz. Ba#z.
Israel,  sesungguhnya  Kami  telah  menyelamatkan  kamu  sekalian  dari

mzAs2tfom2t."  Setelali  Allah  menyelamatkan  mereka  dari  Fir'aun,  Allah

mengatakankepadamerekaagarmerekabersyukur.L2]32j)tc+,€-j€ifefj
'#.H(\``dan Kand telah mengadrham perjarif ion dengan harm sekalian

(untuk munqjat)  di sebelah hanan gunung itu." KZNfa  :;!,£ peda pasisi
#asfrcrb sebngai »ccr/zt/ kedua dari ul>J, dan tidak tepat bila mczurfewbnya

ini karena dianggap sebagai zfecz7'/ karena ini adalah zfoczr/ mcka# Qcata

keterangan tempat) yang tidak  spesifik.  Fz. '/-/ '/ dan mcrsfedar-mcLs'ACJar

bisa memerlukan zfror/mcrha# tanpa huruf/'ar ®artikel penyebab hasrch)

apabila mzfbham  (tidak spesifik).  Makki mengatakan,  "Ini pokok yang
tidak  diperselisihkan."  Perkiraan  ayat  ini:  wa  wcza 'czdr2czczham  ztyc7cz»cr

/.crcr#z.a czffe-f7Iwetr (dan Kami telch mengadakan perianjian dengan kamu
sekalian untuk datang di samping gunung itu).

An-NuhasL2)4  mengatakan,  "Yakni:  Kami  perintahkan  kepada

Musa agar memerintahkan mereka untuk keluar bersamanya,  agar  ia
berbicara dengannya dengan disaksikan oleh kanu sekalian,  sehingga
kamu dapat mendengar pembicaraan itu."

Ada   juga   yang    mengatakan,    @ahwa   maknanya):    Allah
menjanjikan kepada Musa setelah tenggelannya Fir'aun, untuk datang
di sebelah kanan gunung itu, lalu AIlah memberinya Taurat. Jadi janji

L2L3 |bnu Athiych (1 1/93) mengatakan, "Kemungkinan redaksi ini ditujukan kepada

generasi  Rasulullch  SAW.  Maknanya:  Ini  yang  Kami  lakukan terhadap  umat-umat
sebelum  kalian.  Jadi,  fiman-Nya:  i|#  (mcka#/aft)  diperkirakan:  Dikatakan kepada
mereka:  i# (mafa»/ch). Dengan pemalmaan ini, ayat ini menjadi selipan di tengah
kisah Musa. Maksudnya adalah peringatan bagi mereka yang hadir, dinana umat-umat
sebelum mereka tidak sabar dalam menunaikan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat
Allah Ta' ala." Lebih jauh ia mengatakan, ``Namun pendapat yang menyatckan bahwa
redaksi ini  adalah untuk Bani  Israil pada zaman Nabi Musa,  adalah pendapat yang
]ebT2it4eE:'frobA/g#r`an(3/52).



ini untuk Musa,  namun khithabnya ditujukan kepada mereka,  karena

j anji itu demi kepentingan mereka.

Abu   Amru  membacanya:   ;+U¢Lfej3,]2]5   tanpa  cr/z#   dan  Abu

Ubaidah  memilihnya,  karena  sebenamya janji  itu  dari  Allah  rcr 'cz/c7

yang dikhususkan untuk Musa. Sedangkan perjanjian hanya terjadi dari
dua  pihak.   Mengenai  makna  ini  telch  dipaparkan  dalaln  surch  AI

Baqarah.1216

Kata   ;:±<ty't berada  pada  posisi   »czJAab   sebagai   Jtcz'czr   €+,C,

karena tidak ada kanan ataupun kiri pada gunung. Jika dikatakan: *7!ctczz
`c7»  )/¢mz.z'7z  cz/ /.czbc7/  (anbil  jalan  sebelah  kanan  gunung  itu)  artinya:

kfezfczz     `c7/czcz   }iczmz.I.7c!.facz    mz.77    cr/  /.i.bcz/    (tempuhlah   jalan    di    sebelah

kanarmu dari  gunung itu).  Gunung tersebut berada di  sebelah kanan
Musa saat ia mendatanginya.

5{jff)6':;fi)'xpq3i"DanKamitelahmenurunkankepade
kc77»2f sefac7/I.cr# mcr777fa do» sa/wa" yakni di Tih, dan mengenai ini telah

dipapckan.\2\7.pe±i;C€;;±;se,.\S"Makanlahdiantararezehiyang
baik yang telah Kami berikan kepadamu" yahai "alfan:an yang lezat.
Ada  juga  yang  mengatakan,  "yang  halal,"  karena  tidak  ada  peran
manusia pada makanan itu sehingga tidak ada keraguan padanya.   Y'L'

±i, .r];L C`Dan janganlah melampaui  batas  padanya"  yckri .]angan
sanpai   kemudahan   ini   mengantarkan  kalian   kepada  kemaksiatan,
karena  sikap  melampaui  batas  adalah  melampaui  sesuatu  yang  tidak
boleh dilewati.

Ada juga yang mengatakan, baliwa maknanya: j anganlah kalian

]2[5 Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/93) dan Abu Hayyan (6#65). Ini

temasuk qira`ah mutawatir sebagaimana dicantumkan di dalam TczgrJb [4#-Ivas)pr, hal.
91.

]2]6 Lih. Penafsiran ayat 51 dari surah AI Baqarah.
]2'7 Lib. Penafsiran ayat 57 dari surah AI Baqarah.



mengingkari  nikmat  itu  dan janganlah  kalian  lupa  untuk  bersyukur
kepada Pemberi nikmat yang telah menganugerahkannya kepada kalian.

Ada juga yang mengatakan:  Yalmi janganlah kalian meminta
diganti    dengan   yang   lain,    sebagaimana   yang   dikatakan   Allah:

Sji-SL>+i4':SusS<}J;i.ifiC.Maulchkarmmengambil
yang rendah sebagai pengganti yang lebih bairo" (Qs. AI Baeyarah [2:i..
61).

Ada juga yang mengatakan: (Yalmi) janganlah menyimpannya
untuk lebih dari  sehari semalam.  Ibnu Abbas mengatakan,  "Sehingga
apa yang mereka simpan ifu berulat. Jika tidak begitu, maka selamanya
tidak akan ada makanan yang berulat."]2)8

S£     .3S:     6;i  C`Yang   menyebabkan   kemurhaan-Ku
me77z.7»pcrmz/" yalmi pasti dan tunm. Kalimat ini pada posisi #asAc7b oleh

/8 ` sebagai penimpal larangan pada kalimat:  i;i£ Y'L)' "Do» /.aJcgr»/ch
nelampavi batas."

¢L;i  i:;r  q2  ,4j;  J±=  cfj  LLg£=  j¥  j± "yng
menyebabkan  kemurkaan-Ku  mehimpamu.  Dan  barangsiapa  ditimpa
oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia."

AI  A'masy,  Yahya  bin  Watsab  dan  AI  Kisa`i  membacanya:

:}is,  dengan  dJ!crm"clfe  pada  ha`  dan  :}±:±£  ;;3,]2[9  dengan  d%crmmczfo

pada  /crm  pertama.  Adapun  yang  laimya  dengan  faczL5rczfe.  Keduanya

'2]8 Silakan lihat pendapat-pendapat ini di dalam Tafsir AI Mawardi (3/23), ra/sr.r

AI Fakhrurrazi (2:2196) dan AI Bahr AI Muhith (6/265). Az-Z;a]r![raldnyari mengatckan
di   dalam   .4/   Kcnytya/  (2/442),   ``Sikap   mereka   yang   melampaui   batas   dalam
kenikmatan  adalah  mereka  melanggar batasan-batasan  Allah  pada  kenikmatan  itu,
yaitu mengin9karinya dan tersibukkan oleh kesenangan dan kenikmatan sehingga lalai
mensyukurinya, bahkan menggunakannya untuk kemaksiatan dan mengesampingkan
hak-hak  kaum  fakir  di  dalamnya  serta  bersikap  boros   dalan  menggunakannya,
mepgp9&Tfanhiyt:ie#i#sda¥i°?ebb°a:8=anadisebuckandidalan4"9«O'

(1/700), drrfab 'ch karya Ibnu Mujahid, hal.422 dan rrtyrib ,4#-Ivias:}7, hal.  142.



adalah dua macani logat (dialek).

Abu Ubaidah dan yang lairmya menceritakan, bahwa dikatakan

ZcJ//c7-);czZz.//a/  apabila  pasti,  dan  dikatakan  &a//c7-}J¢Zz4//%  apabila  tunm

(menimpa/terjadi).  Demikian juga  yang  dikatakan  oleh  AI  Farra` ]22°,
"Yang cJ7zczmmc7A dari cz/ Zzf/ztzt/ yang berarti kejadian,  sedangkan yang

hasrch  dari  CZJ  14/#/.c4ztb  (kemestian),  kedua  arti  ini  saling  berdekatan,

hanya  saja  dengan  haSrcrfa  lebih utama,  karena  mereka. sepakat pada

redaksi ayat:  £±: 31£ ,+g; j±J `D4» )A¢«g aha# dztz.mpa czdzczb yng
feha/.']22]   (Qs.  Huud  [11]:  39),  kemurkaan  Allah,  siksaan-Nya  dan

adzab-Nya.

S+     +iL  "Maka   sesungguhaya   binasalah   ia."   Az:Zirii:]al]
mengatakan, "Yakni: /czgnd Acz/czha (maka sesungguhnya binasalah ia)."

Yakni  menuju ke  Hawiyah,  yaitu dasar neraka.  Ini  dari kata how;cza-

}i¢fu4;7.z.-faow;z.)p;c777 yang artinya jatuh dari atas ke bawah.  Hc"/cra rty/czc7»
berarti fulan mati. Ibnu AI Mubarak menyebutkan: Isma'il bin Ayyasy
mengabarkan  kepada  kami,  ia  mengatakan:   Tsa'labah  bin  Muslim
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ayyub  bin  Basyir,  dari  Syafa  AI
Ashbaha, ia mengatakan, "Sesungguhnya di dalam Jaharmam terdapat
sebuah gunung yang disebut s¢cr 'wwc7.  Orang kafir memperhatikannya

selama   empat   puluh   tahun   sebelum   mendakinya.    Allah   rcz'cz/a

be;rf ur"an, Y¢3S= ,':i.;£}= C A:ku ahan membebaninya mendaki pendakian

);cng memcr);cz%facM. ' [222 Dan sesungguhnya di dalam Jahannam terdapat
sebuah istana yang disebut Hawaa, dimana orang kafr dilemparkan dari
atasnya,  lalu  ia jatuh  selama  empat  puluh  tchun  sebelum  mencapai

dasamya. Allah r¢ 'cr/a berfirman,  CS|;i i:if €£ ,4jf j±;i d€j `D«»
barangsiapa    ditimpa    oleh    kemurkaan-Ku,    maka    sesungguh:nya

'T° Lth. Ma 'ani Al qu`an (2188).
1221  Qs. Huud [11]:  39.
1222 Qs. A| Muddatstsir [74]:  17.



6z.77clfc7/aA  I.a'."  Lalu disebuthan haditsnya.  Ini telah kami  sebutlcan di

dal[an At-Tadekirah.

Fiman Allah SWT,  61: I;i,3\:a'  jS  ``Dcz» ses«#ggrA#)Aa [4ha
Maha  Pengampun  bagi  orang yang  bertoubat," yahai beta:NItoat darn

ey/:rck.  :S:i:f^'-i 1=±± 5±3 ':;:+'.'9 "Beriman, beramal shalih, kemudian
fe/crp dl. /.cr/a# ytz7cg be"ar," yalmi konsisten pada keimanannya sampai

mati.

Sufyan  Ats-Tsauri,  Qatadah  dan  yang  lainnya  mengatakan,
``Yakni  tidak  ada keraguan  dalan keimanannya."]223  Demikian  yang

disebutkan oleh AI Mawardi dan AI Mahdawi.

Dikatakan oleh Sahl bin Abdullah At-Tustara den Ibnu Abbas

juga,  "Istiqamah terhadap  As-Sunnah  dan jama'ah."  Demikian  yang
disebutkan oleh Ats-Tsa' labi.

Anas   mengatakan,   "Menganalkan   sunnali  Nabi   SAW."L224

Demikian yang disebutkan oleh AI Mahdawi, diceritakan juga oleh AI
Mawardi dari Ar-Rabi' bin Anas.

Ada  pendapat  lain  mengetakan,  beranal.]225  Demikian  yang
dikatakan oleh Ibnu Zaid. Diriwayatkan juga darinya; Mempelari ilmu
agar mengetahui petapjuk bagaimana hams berbuat. Yang pertana [dari

pendapat Ibnu Zaid ini] disebutkan oleh AI Mahdawi, sedangkan yang
kedua disebulkan oleh Ats-Tsa'labi.

Asy-Sya'bi,  Muqatil  dan  AI  Kalbi  mengatakan,  ``Mengetahui

L223  Atsar  dari  |bnu  Abbas  ini  dinwayatkan  oleh  Ath-Thabari  (16/145)  dan  AI

Mawardi (3#3).
L224  Atsar  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thbari  (16/145)  dan  AI  Mawardi  (3#3).

Kedt#yAats¥£-£R[a[bb:Lb£#:i  diriwayatkan o|eh Ath-Thabari  (16/145)  dan AI

Mawardi (3A23).



bahwaiabisamemperolehpalialadanbisajugamendapatsiksa."]226|ni

dikatakan  juga  oleh  AI   Farra`.]227  PeJ7dapo/  Aede/apam    ds££i   <f
"kemwdz.crj7  fefcrp  dz. /.cr/cr7t );crj7g  be#cr7`"  dalan  kepemimpinan  ahli  bait

Nabi SAW. [228 Demikian yang dikatakan oleh Tsabit AI Banani.

Pendapat pertana adalah pendapat yang paling bagus di antara

pendapat-pendapat ini  I.urytz 4//ch,  dan semua pendapat ini  bertumpu

padanya.  Waki'  mengatakan  dari  Sufyan,  "Kani  pemch  mendengar
mengenai  firman  Allali   `4zz¢  wa  /cz//a:  61:    c|,  3\=a~   js   (D"
sesungguhnya  Aha  Maha  Pengampun  bagi  orang  yang  bertaubat)

yakni dari syirik,  g:`:i (berz.man) setelah syirik,  \;;;: Jf3' (berczma/
shaliHDyalwishaalatda]npunso.ts'=±i^'.Fukendiantetapdijalanyang
be72cz7.) yalmi dalam kondisi itu."

Firman Allah:

cfjiGG~y'ji#j6©cfji±'.rfu.jc£€i£;si~L'j
jf;i,.,ca:j6=£6gj6©c;fl,;;&'±£[£3
jb'€iifi6L;i=£*.jj£6zj;af©az,,ai'pefj
ii3a-i;=j;jifrf\i==\fe3*y'.fi±ifjL*;~cu'6©Gse;irfur#3d;±;ae-#ji€6i+€,i

]226 Atsar ini disebutkan oleh AI Mawardi (3/23) dari AI Kalbi.
1227Lih.Ma'am!.j4/9%r`an(2/188).
[228 Atsar dari Tsabit ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (16/145) dan AI Mawardi

(3/23).   Pilinan   Ath-Thabari   a>ahwa   maknanya:   Dan   sesungguhnya   Aku   Maha
Pengampun bagi orang yang bertaubat dari syinknya, memumikan ketuhanan hanya
untuk-Ku,   melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  Aku   wajibkan   atasnya   dan
menjauhi  kemaksiatan-kemaksiatan,  kemudian  tetap  kousisten  pada  itu  dan  tidak
menyia-nyiakan apa pun dari itu.



asi=22-1,iljdr:6fSiH;g5\±Si+>jiej;ffi
ij6i3£,+j\i=ife#Lf'E©fa,ii{L±i
jt]'ii±j.iii„'ri:rfei©#c£;'jS;±==siii£

©6=y'D'fs#cac.TI'jfj
"Mengapakamudatanglebthcepatdaripadakaummu,hat

Musat Berkata Musa, ` Itulah mereka sedang menyusuli aku
dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar su|)aya

Enghau rill.a (kepadaku).' ALllch berf i:rman, ` Maka
sesungguhnyaKanitelahmenglyikaummusesudahkamu

tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Saniri.'
Kemudian Musa kembali kepada haunnya dengan marah dan

bersedihhoiti.BerkataMusa,`Halkaumku,bukankah
Tuhanmutelahmenjanjikankepalanusuatujanjiyangbaikp
Makaapakahterasalo[mamasayangberlaluitubaginuatau

kamu menghendaki agar kemurkaan dart Tuhanmu
menimpanu,lalukamumelanggarperjanjianmudenganaku2'

Merekaberkata,`Kanlsekali-kalitidakmelanggar

perjanjianmudengankemauankwisendirt,tctapikwi
disuruh membowa beban-beban dart perhiasan kaum itu, maka

kami telah melemparkannya, dan dendhian pula Sandri
melemparkannya,' kemudian Saniri mengeluarkan untuk
mereka (dart lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan

bersuara,makamerehaberkata,`InilahTuhanmudanTuhan
Musa,telapiMusatelahlxpa.'Makaapakahmerekatidak
memperhedkanbahwapatunganaklembuitutidakdapat

memberijowabankepadamereka,dantidakdapatmemberi



kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanf iaatan? ."

(Qs. Thaahaa [20]: 83-89)

Firman AIlch SWT,  t£;:j'. a.®.i  i; €&£:i ~L'j "A4e#grpa
kamu datang lebih cepat daripada haummu, hai Musdi" yckrli apal yams
membuntmu mendaliului mereka?. Ada yang mengatakan, bahwa yang
dimaksud dengan kaum itu adalali semua Bani Israil. [229 Berdasarkan

pendapat   ini   dikatakan,   bahwa   Musa   mengangkat   Hanm   untuk
meinpin Bani  lsrail,  dan berangkatlah bersananya sebanyak tujuh

puluh orang laki-laki untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Maka-fi:ITr[rarINya;.  CSS  ~;S   fsti  .F Ccltulah mereha sedang menyusuli akul'

bukan berarti mereka berjalan di belakangnya yang search dengannya,
akan tetapi maksudnya bahwa mereka dengan dariku, tengah menanti
kembalinya aku kepada mereka.

Pendapat    lain    menyebutkan:    Tidak    begitu,    bahkan    ia
memerintahkan Harun agar mengikutkan Bani Israil pada jejaknya dan
beriemu dengamya.

Adajugayangmengatakan,bahwayangdimaksuddengantujuh

puluh  orang  itu  adalch  orang-orang  yang  dipilih.1230  Adalch  Musa,
ketika ia telah dekat dengan gunung itu, ia mendahului mereka karena
rindu mendengarkan kalam Allah.

Ada juga yang mengatakan:  Ketika ia pergi  ke  gunung  Sinai

]229 Disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam A/ Bczrfu (6#67) dan diunggulkannya.
]23° Pendapat ini dipilih oleh Az-Zanakhsyari di dalan ,4/ KapAry¢/(2/443), dan ia

menyalahkan  pendapat  yang  pertama.  Ia  mengatakan,  ``Tidak  ada  landasan  yang
shahih  untuk  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kemungkinan  yang  dimaksud  itu

:#bechrms;::.¥=n:ape¥a:aT:?:art:ei):oTeimfuahankanTN;a¥c¥deFee¥D¥iaFse<?:Tfa
mereha sedang menyusuli aku."'



untuk memenuhi janji, ia rindu kepada Tuhannya, maka jarak tempuh

puh  terasa  panjang  karena  sangat  rindunya  kepada  Allah   rcr'cr/a.
Akibatnya  perkaranya  terasa  rumit  sampai-sanpai  gamisnya  robek,
kemudian   ia   tidak   bersabar   sehingga   meninggalkan   mereka   dan
berangkat seorang diri. Setelch berdiri di tempat berdirinya, Allah Yang
Maha Suci lagi Maha Tinggi berfiman,  (;;£ tfu.i C; €6;€i ~L'j
C`Mengapa  kamu  datang lebih  cepat  daripada  kaunmu,  hal  Musdi"

Maka    Musa    terdiani    kebingungan    untuk    menjawab,    lalu    ia
mengungkapkan dengan perkataan:  csj'i  S  gq'Bi  # "Jf#/aft "erefa
sedcng   me#}usw/I.   crha."   AIlch   menanyakan   tentang   sebab   yang
mempercepatnyadengankata"~[",laluMusamenyebutkankedatangan
mereka dengan kata "cztsczr. ")23L Kemudian ia mengatakan,   {&j'££j>fj

¢§;ife, {S "dan aku bersegera kepada-Mu.  Ya Tuhanku,  agar supaya
E#ghaw   rz.dJla   flapcrcJafuJ."   Musa  mengungkapkan  kerinduan   dan
kebenarannya dengan ungkapan untuk mendapat keridhaan.

Abdurrazzaq    menceritakan    dari    Ma'mar,    dari    Qatadah,
mengenai fiman-Nya:  tffl, j!j      dj'± £[£j "D¢» ¢ha bcrsegero
kepada-Mu.  Ya Tuhanku,  agar  supaya Engkou ridha  (kepadaha)." Ta

t23)  Az-Zanakhsyari  (2/443),  mengatakan,  "Jika  anda  mengatakan  bahwa    ~Cj

cat   `Mengqpa A;ap„ dzzfng /edz.A cepaf' adalah pertanyaan tentang sebab lebin
cepatnya, maka yang diucapkan sebagai jawabannya adalah: untuk meminta tambahan
ridha-Mu,  atau kerinduan terhadap kalan-Mu.  Sementara ungkapan:  cfji S Gq`Pi i
`Jfro/CZA  merefa  sedans  mexpusciJr.  aha'  sebagaimana  yang  anda  lihat,  adalah  tidak

cocok dengan pertanyaan itu. Mcka saya katakan: Apa yang dikemukakan Allah SWT
ini mengandung dua hal, yaitu: Per.fczma: Pengin9karan terhadap kedatangannya yang
lebih  cepat  daripada  kaumnya.  Kedrf cz:  Sebagai  pertanyaan  mengenai  sebab  yang
diingkari itu dan yang mendorong teriadinya ketergesaan.  Maka hal terpenting bagi
Musa  dari  kedun  hal  ini  adalch  mengemukakan  udzur  dan  menguraikan  alasan
mengenai hal yang diingkari itu. Maka ia pun beralasan bahwa aku tidak mendaliului
kecuali  hanya  sedikit  yang  tidck  dianggap.  Kemudian  ia  menambahkan  dengan
menjawab pertanyaan in] yaitu dengan mengatakan,  c;i,I,j!j  {&j'|t±j=2j    "dr# afu
bersegerakepada-Mu.YaTwhanku,agarsupayaEngkauridhaukepadaku)."



mengatakan,  "karena rindu." Adalah Aisyah RA,  apabila beranjak ke
tempat tidurnya, ia mengatakan, "Bawakan 4/ A4cI/.I.I.d." Lalu dibawakan

mushaf kepadanya,  lalu  ia pun meletakkannya  di  dadanya,  lalu tidur
bersamanya,  karena dengan begitu ia merasa senang.  Demikian yang

diriwayatkan  oleh  Sufyan  dari  Mis'ar,  dari Aisyah RA.  Adalah Nabi
SAW,   apabila   tunm   hujan,   beliau   menanggalkan   bajunya   dan
membeberkannya sehingga terkena air hujan, dan beliau bersabda,   i;f!

I

J},?jeF'`:i-i"IabarusajadatangdariTwhanku.nTZ32

Ini  sikap  Rasulullah  SAW  dan  yang  setelahnya  berkenaan
dengan kerinduan.  Karena itulch Allah SWT berfiman,  sebagaimana

yang diriwayatkan dari-Nya:

.'d*ii+;d,j!ui;.t±:i@,j;?1|;fyi'jfJb
"Kerinduan para hamba yang bath terhadapku terasa pakyang,

semenlara A:ku lebih merindrkan perjumpaan dengan mereka."

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "AIlah  Maha  Mengetahui,  namun
Allah mengatakan,  dr.j c; di;£i ~[j `#e»gapo facrmw dczJcr»g /ebz.A
cepcrf c7arz.prc7cz faczcjmmw?' adalah rahmat dan penghormatan bagi Musa

dengan perkataan ini  dan untuk menentramkan hatinya,  serta sebagai
keramahanterhadapnya.MakaMusamenjawabThan-Nya,Ggfy`PiF

csS`Itulchmerekasedangmerqusuliaha."

Abu    Hatim    mengatakan:    Isa   mengatakan:    Bani    Tamim
mengatakan,  "J'ji  *"  Pendek  lagi  singkat,  sedangkan  orang-orang
Hijaz     mengatakan,      "9~Ty'ji"     dengan     mcldd.'233      A|      Farra`1234

menyebutkan:  tsji  jf  g'Yji  *.  Abu  Ishck  Az-Zujjaj  menyatakan

]232 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentan lstisqa` , bab: Doa Istisqa`

(2/6,5).1233 Lih. /'rab ,4/ gwr `a# karya An-Nuhas (3/53).
1234Lih.A4a'a#|.j4Jg"r`an(2/188).



bahwa ini tidak ada landasannya.

An-Nuhas[235     mengatakan,     "Itu    memang     seperti     yang

dikatakannya,   karena  ini   bukan  termasuk   yang   bisa   diz.aha/c7fkan

(dirangkaikan/  disandangkan)  seperti halnya kata glie.  Dan ini tidak
lepas   dari   dun  kemungkinan:   Bisa  sebagai   ism   m«bAcrm   sehingga

perangkaiannya    adalah    mustahil,    dan   bisa   bermakna    a//crdez.i.77a
sehingga   juga   tidak   bisa   dirangkaikan,   karena   yang   setelahnya
merupakan penyempumanya, dan itu sudah diketahui."

Ibnu Ishak Nashr dan Ruwais dari Ya'qub membacanya:   j>

gji:i,]236  dengan  harofe  pada  #amzafo  dan  Swha#  pada  tsa`,  dan  ini
b;rinaknaatsar,keduanyaadalchdunmacanlogat(dialek).

t±h,  ;i  6S\2  £jiis ..dan  aha  bersegera  kepada:Mu.  Ya
Tuhanha, agar supaya Engkou ridha (kepadaku)." yalwi.. dsi bexsegen.
ke tempat yang Engkau perintahkan kepadaku untuk berj alan kepadanya
adalah agar En8kau ridha kepadaku. Dikatakan rajcj/  `clji./ atau  `crj#/ atau
`a/.#%/atau`a/.haa#,yaitubaz.macIJ`a/.aJafr,yaitulawandari|anbat.1237

Fiman  Allah  SWT,   i+;   L,   cafj   6=S   £   65  "A4aha
sesungguhnya Kant telch mengivi kaunmu sesudah kanu tinggalkan,"

yakni kami telah mencoba dan menguji mereka agar berdalih terhadap

g„.::z;a=?:aa:,:k5e:,a:il¥:E#ulmires:b::,nayfoa:,.sera,fa"a,err
Ada  juga  yang  mengatakan,  bchwa  makna  "/clfcr##cr¢¢e/""

adalah   menjatuhkan    mereka   ke   dalam    fitnch    (cobaan),    yakni

penyembchan anak sapi dibuntkan indah dalam pendangan mereka.L238

1235 Lih. f'ra6 j4J g"r`an (3/53).
'236Qira`ahinidisebutkanolehAz-Zamakhsyari(2/443)danlbnuAthiyah(11/95).

hi temasuk qin`ch mutawatir sebngaimana disebutkan di dalan  ragrz.b i4»-IvaDnr,
hal.  142.

lan Lth. Ash-Shihhah (ouhi.. .agalao, (Sm60ly.
\238 Ljm. A| Bahr AI Muhith (6126H).



KarenaifulahMusamengatakan,a;::;LYC|C+;5£"//%Aczny«/aAcobcza#

c7czrz. E#gfaw." (Qs. AI A'raaf [7] :  155)

Ibnu  Abbas  RA  mengatakan,  "Dulunya  Samiri  berasal  dari
suatu kaum yang biasa menyembah sapi, lalu ia datang ke negeri Mesir,
lalu masuk ke  dalam  agama Bani lsrail  secara lahir,  namun batinnya
masih senang menyembah sapi.» 1239

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  Samiri  berasal  dari  suku

Qibthi, dan ia tetangganya Musa, lalu ia beriman kepada Musa dan ikut
kelunbersananya.1240

Ada juga  yang  mengatakan  bahwa  dia  adalah  salah  seorang

pemuka  Bani  Israil  yang  berasal  dari  suatu  kabilah  yang  bemama
dikenal dengan kabilah  Samirah,L24)  mereka dikenal tinggal  di  Syan.

Sa' id bin Jubalr mengatakan, ``Ia berasal dari penduduk Karman." L242

Fiman Am SWT,  lfj  ;tis  c*£j  j!  £j  af
"Kenudian   Musa   kembali   kepada   kaunnya   dengan   marah   dan

bersedz.fr  Ac7fz..'   Kata   lij  ini  adalah  Acr/  acata  yang  menerangkan

kondisi). Penjelasan ini telah dipaparkan dalan surah A| A'raaf. 1243  Jle'

C.:=\¢3::).;FS;-g:i±.-F}j;;i."BerkataMusa,CHaikaunha,bukankah
Tuhanmu telah mertyartyikan kepadamu suatu janji yang bai"' ."  AI:Lch
`4zz¢  wcr  Jcr//cr  telali  menjanjikan  surga kepada  mereka jika  mereka

menaati-Nya, dan menjanjikan kepada mereka untuk memperdengarkan
kalam-Nya   di    dalam   Taurat   melalui   lisan   Musa   agar   mereka
mengetahui   apa   yang   ada  di   dalannya   sehingga   mereka   berhak

]239 Atsar ini disebutkan oleh Az-Zanakhsyari di dalam .4/ Has)+s);a/(2/444) dan

Ar-Razi di dalam Tafsinya (22/101 ).
`24°  Ini  pendapat  Ibnu  Athiyah  dalan  riwayat  `Atha`  darinya.  Silckan  merujuk

r¢rfi;Z,Air:¥m"priaei(p2e2#i;mayoritasmufassir.
[242 Atsar ini disebutkan oleh Ar-Razi (22/101) dan As-Suyuthi (4/306) dari Ibnu

Abbas.
]243 Lih. Penafsiran ayat 150 dari s`mh AI A'raaf.



mendapatkan pahala amal mereka.

Ada   juga    yang    mengatakan    bahwa    Allah    menjanjikan

pertolongan dan kemenangan kepada mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa janji Allah itu adalah:   jS
't+'.'.  Sis  ;i,")ft£  C`Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi

Orangyangbertaubat,beriman.»'2A4

ia-i ;=jf jlfri "Mcrha czpcrhaA fera„ /ama m„ yng
berJcr/w   I.fw   bagjmw"   yakni   apakah   kanu   lupa.   Ini   sebagaimana

ungkapan tentang sesuatu yang terlupakan karena telah lama berselang.

is;;Cj,e:i-pe$5±Jl-S>S}.F}"Ata,#,kanuTenghe:d_ahiagar
fem«rhac7»  drrz.  rwAcmm«  me#!.mprmzf ."  i;i adalah mesti  dan furun

(teljadi),  g=£ adalah siksa dan penderitaan. Maknanya: ataukah kanu
menghendaki  untuk  melakukan  suatu perbuntan  yang  menjadi  sebab
teljadinya kemurkaan Allah kepada kanu. Karena seseorang tidak akan

:ee;7¥y:a:t;d;:dg„i;„mka:£;K=Gefa:iche#e]i::b?e:H¥ue#:#;u:a::
untck menjalankan ketaatan terhadap Allah  `4zzcr i4ra Jcr//c! hingga ia
kembali kepada mereka dari gunung itu.

Ada   juga   yang   mengatakan   baliwa   janji   mereka   adalch
menyusulnya ke tempat yang telah ditetapkan itu, namun mereka malah
berhenti.

\3;I;i j}iej; \i£I:ji ~( .$ 6  ``Mereha berhafcr, `Kc7mz. seha/i.-ha/7.
tidak melanigar perjartyiarmu dengan kema:uan hami sendiri:.  8;J=±>
dengan /tzffech pada "z.in.  Ini adalah qira`ahnya Nafi',  `Ashim dan lsa
Ibnu Umar.

t244 Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalan Tafsimya (3#4).



Mujahid dan As-Suddi mengatakan bahwa maknanya adalah bJ.
ffocngcr/z.#cza(dengankekuatankami).]245

Ibnu Zaid mengatakan, ``Kani tidak dapat menguasa diri kami,

yakni:  kami  dalam keadaan dipaksa."]246  Ibnu Katsir,  Abu Umar dan
Ibnu Amir membacanya:  \S:lap,]247 dengan hasrcrfo pada mz.in,  ini yang

dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim karena merupakan bahasa yang
tingst,    yairfu    mashdar    darn    malaktu    asy-syai`-ahlilwhu-malhan.
A4dsfedclr  ini  diz.dha/crfkan  (disandangkan/dirangkaikan)  kepada /cr 'z./,

sementara  mcr/2i/nya  dibuang, jadi  seolch-olah  redaksinya  adalah:  b!.
milkinaa ash-shawaab bal akhtha`naa ¢arhi menatlngi]han ya]ng benan,
namun temyata kami salah). Ini adalah pengakuan salah dari mereka.

Hamzah    dan    AI    Kisa`i    membacanya:    \edii,)248    dengan
d7!cmm¢fe pada mz.in yang artinya:  bj. s#/f¢cr¢#!.#aa (d;ng'an kekuasaan

kami).   Yakni,   kani   tidak   mempunyai   kekuasaan   sehingga  dapat
melanggar peljanjian denganmu. Kemudian dikatakan, bahwa firman-
Nya:   ly'6  (mereha berha/8) adalah redaksi unum yang mengandung
maksud  khusus,  yakni:  berkatalch  orang-orang  tetap  dalam  ketaatan
terhadap Allah hingga Musa kembali dari gunung itu kepada mereka,  ~[

S]=]> ±'Le,;; Cfil C`Kami  sehali-kali tidak melanggar perjakyianmu
c7engcz#  fe"cr#cr#  facrmz. fe#cJz.rj.."  Mereka  ini  berjunlah  dua belas  ribu

orang,  sementara jumlah  seluruh  Bani  Israil  adalch  enam  ratus  ribu

Oran8.
~tt; se "Tetapi kami disuruh membawal' derlgar+ dhanmch

pada  Acr`  dan  /cnydz.d pada  m7.in  yang  berharakat  faczsrch.  Demikian

[245AtsarinidinwayatlcanolehAth-Thabari(16/147)danAIMawardi(3/24).
2A6  Ibid.
]247Qira`ahdenganharchpadamz.mtermasukqira`ahFaba'ch,sebagaimanayang

dicantumkandidalamA//Igraa'(I/700).
]248  Qira`ah  dengan  d7]anmch  pada  m7.in  temasuk  qira`ch  sab'ah  sebagainana

yang disebutkan pada referensi tadi.



qira`ahnya   Nafi',   Ibnu   Katsir,   Ibnu   `Amir,   Hafsh   dan   Ruwais,
sedangkan  yang  lainnya  dengan  fathah  pada  keduanya  dan  tanpa
tasydid,1249  dan  ini  yang  dipilih  oleh  Abu  Ubaid  dan  Abu  Hatim.

Karena    mereka    membawa    perhiasan    kaum    itu,    dan    mereka
membawanya tanpa dipcksa.  5fj yakni ¢tsgczcz/cz# ®eban-beban).   cr:

.£ji!-i  ,ilj  yakni  mz.#  a"/I.)ry7.Az.in  (dari  perhiasan  kaum  itu).  Mereka
meminjam ifu ketika hendak keluar bersama Musa AS,]25° lalu mereka
merencanakan untuk berkumpul pada hari raya atau walimah mereka.

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  itu  adalah  yang  mereka
ambil  dari para pengikut Fir'aun setelah mereka ditenggelankan laut
lalu didamparkan ke tepi. Disebut crwz¢¢r @eban-beban) karena sebagai

dosa, yakni sebenamya tidak halal bagi mereka untuk menganbilnya,
karena   tidak   dihalalkan   gJ!a#z.inch   ®arta   ranpasan   perang)   bagi
mereka.]25]  Lagi  pula  secara  bahasa  crctzacrr  adalah  crfsgacr/  @eban-

beban).1252

C$5=  .CMaka   hami   telah  melemparkannya''   yalfni..  Karmi
merasa  keberatan  dengan  membawa  beban  perhiasan  yang  bersana
kami, maka kanii melemparkannya ke dalam api agar meleleh.

Ada  juga  yang  mengatakan:   Yakni  kami  melemparkannya
kepada  Samiri  agar ketika engkau kambali,  engkau bisa menyatakan

pendapatmu mengenai hal ini.

Qatadah  mengatakan,  ``Ketika  Musa  belum  sanpai  kepada
kaum  itu,   Saniiri  mengatakan  kepada  mereka,   `Sebenamya  Musa
tertahan  mendatangi  kalian  karena  fakeor  perhiasan  yang  ada  pada

]249 Qira` ah dengan /a£Jzch pada kedua hurufirya dan /ck#//(tanpa fag;dJ.cD adalah

qira`chsab'chsebagaimanayangdisebutkandidalan.4//q»a'(1/701)danragrzb4»-
Na¥'oFri.]£ZsirAiMawardi(2#5)danA"air,#Mw#j.f"6#69).

r25\  Ibid.
i2s2Lm.Ash.shthhah(21845).



kalian.     Karena    itu,     kumpulkanlah    itu.'     Maka    mereka    pun
menyerahkarmya kepada Samiri, lalu ia melemparkannya ke dalam api,
lalu  ia bentck  perhiasan  itu menjadi  bentuk  anck  sapi,  kemudian  ia
menanbahkan  segenggam  tanah  dari  bekas jejak  kuda  sang  utusan,

yakni Jibri| As.»1253

Mu'armiar mengatakan, ``Kuda yang pemch ditunggangi Jibril
adalch  kehidupan.  Ketika  dilemparkan  segenggam  tanch  [dari  bekas

jejaknya]  pada leburan perhiasan tersebut,  langsung berubch menjadi
tubuh anak Sapi  yang menge|uarkan suara."L254

Ibnu Abbas mengatakan, "Setelah dileburkannya perhiasan itu
ke dalam api,  Samiri datang lalu berkata kepada Harun,  `Wahai Nabi
AIlah, bolehkch aku melemparkan yang ada di tanganku?'  Sementara
itu     Harun  mengira  bahwa  yang  dibawanya  adalah  sana  dengan

perhiasan-perhiasan   laimya.   Lalu   Samiri   melemparkan   tanah   ke
dalamnya sambil mengatakan, `Jadilah tubth anak sapi yang bersunra.'
Lalu  tiba-tiba  menjadi  seperti  yang  diucapkannya  sebagai  ujian  dan
cobaan, kemudian anak sapi itu bersuara satu kali dan setelah itu tidak

pemch lagi bersura."
Ada   juga   yang   mengatakan,   bahwa   suaranya   itu   seperti

angin]255,  karena  pada patung  itu  dibuathan  rongga,  sehingga ketika
angin  itu  ke   dalam  rongga  mcka  akan  mengeluarkan   suara,   dan
sebenamyatidakbemyawa(tidakhidup).DemikianpendapatMujahid.

Berdasarkan pendapat pertana, anak sapi itu terdiri dari daging
dan darah, ini merupakan pendapat AI Hasan, Qatadah dan As-Suddi.
Hammad  meriwayatkan  dari  Simak,  dari  Sa'id bin  Jubair,  deri  Ibnu
Abbas, ia mengatakan, "Harun melewati Samiri yang tengah membunt

[253 hi disebutkan oleh AI Mawardi di dalan Tafsinya (3re4, 25)
25i4  Ibid
'255 Lth. Totsir AI Fakhrurrazi (22lro3).



patung  anak sapi,  lalu Harm bertanya,  `Apa ini?'  Samiri  menjawab,
`Ini berguna dan tidak berbahaya.' Harun berkata, ` Ya Allah, berikanlah

padanya  apa  yang  ia  minta  kepada-Mu.'  -sesuai  dengan  dugaannya-
lalu  Saniri  berkata,  `Ya Allah,  aku memohon  agar  batung]  ini  bisa
mengeluarkan  suara.'  Apabila  patung  itu  bersuara,  mereka  bersujud,
dan suara sapi itu untuk membantu dakwahnya Harun."

Ibnu Abbas mengatakan, "Patung itu dapat bersuara seperti sapi

yang hidup."

Diriwayatkan bahwa Musa berkata, "Wahai Tuhanku, Saniri ini
telah membuatkan anak sapi yang bertubuh dan bersuara dari perhiasan
mereka.  Siapa  yang  menjadikan  tubuh  dan  suara  itu?"  Allah  SWT
berfiman, "Aku." Musa SAW berkata, "Demi kemuliaan, keagungan,
keluhuran dan ketinggian kekuasan-Mu, tidak ada yang menyesatkan
mereka selain Engkau." AIlch berkata,  ``Kau benar wahal orang yang

paling bijaksana." Mengenai hal  ini telah dipaparkan dalam surch AI
A'ranf.1256

c52; 'al'S    ;±=SS|li:i {J\is "Mczha mereha berhaf¢, `/#z./aft
rctfea#mw  dcr#   rzifacI#  MZArcr."  Yakni   Samiri  dan  orang-orang  yang

mengikutinya    -yaitu    mereka    yang    condong    kepada    tasybih

[menyerupakan Tuhan dengan makhluk]- mengatakan demikian, yang
nana sebelumnya mereka pend berkata,  %},\: #    \¥ \{J'L ~L€ J=;:i
"Buel:tlah  untuk  hami   sebuah  ilch   foerhala)   sebagaimana  mereha

mempunyai beberapa  ilah  f oerhala)."  (Qs.  A;i  A:raaf T:7|..  138).  '(9S
"refcrpz. A4z4sc} feJch /wpcr" yakni [maksud perkataan mereka tadi] Musa

kehilangan Tuhannya ini dan ia mencari-cari nanun tidak menemukan
tempatnya, dan ia telch salch jalan menuju tuhannya.

Ada juga yang mengatakan:  roahwa maksud perkataan mereka

]256 Si|akan merujuk penafsiran ayat 148 dari surah AI A'raaf.



tadi] Lalu Musa meninggalkannya di sini dan pergi mencarinya, yalmi
Musa meninggalkan Tuhannya di sini.

Israil meriwayatkan dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,
ia mengatakan,  "Yakni:  akan tetapi  Musa lupa untuk menyampaikan
kepada kalian bahwa ini adalah tuhannya."

Ada juga yang mengatakan bahwa khithab ini adalah informasi
tentang     Samiri,    yakni:     Samiri    meninggalkan    keimanan    yang
diperintahkan Musa kepadanya, maka ia pun sesat.1257 Demikian yang

dikatakan  oleh  Ibnu  AI  Arabi.  Maka  Allah  berfirman  dalam  rangka
berhujjah  kepada  mereka,   i2j±:   Si:i   "A4lcrha   czpahafe   mereha  fz.dok

me7"perAczfz.faa7i" yakni tidak memikirkan dan memperhatikan bahwa ia

$5fi\>'c=±.S`C.Tidakdapatmemberijowabankepadamerekd'yalrmi
tidak dapat berbicara kepada mereka.

Ada  juga  yang  mengatakan:   Tidak  lagi  bisa  mengeluarkan
s;uara.€&$6\f=.¢S±;ii;"Dantidakdapatmemberikemudharatan
kepada mereka dan tidak ®ula) kemanif ;aatan" Ldru ba,gain:an:zL rrnmgJkin

ia sebagai tuhan? Bagaimana mungkin ia sebagal tuhan yang disembch
oleh Musa SAW, padahal ia tidak tidak dapat memberi kemudharatan,
tidak dapat memberi pahala dan tidak dapat pula memberi kemanfaatan.

E±j.€i[cJ»/ooya[r/.7.|iniperkiraannyaadalah/cza);czr/.I.',karenaitulah
/ '/nya  mczrrty '  Q>ukan  »asAczb).  Lalu  cr77  diringankan  dan  cJfeczmz.mya
dibuang. 1258 Inilch pilihan pendapat, ilmu dan dugaan.  Seorang penyair

mengatakan,

:+=:;3 j=:;i; ir i»,a 'Ji     ,=[?.Jj rty', ,JJ* i? ,€ ±
"Dalam diri para remofa dari pedang-pedang India, mereha tah`u

L257  Si|akan  |ihat pendapat-pendapat  ini  di  dalan  Tafsir  Ath-Thabari  (16/149),

Tafeir AI Mawardi (3/52), Tafsir Ibnu Athiyah (11/99) dan A/ Bafr j4/ "wAi.!fo (6#69).
1258 Lih. /+4b j4/ gwr `a# karya An-Nuhas (3/54).



bahwayangbinasaadalchyangtidakberalasdanyang
beralas kdi."1259

Kadang   juga   dibuang   bersama   /c}s);dr.d,   seperti   perkataan

seorang penyair:

±\flo,;±;¢gr93i?'3           g;;ij'Ljf #'i=;rife
ccAndalkan kou ini hadal, tentu kau taha kerabatku.

Nanunkouhanyalchseorangnegroberpisoubesar."\2cO

yakni wcr/crcrfu.##ckcr (namun kau).

Firman Allah:

#33*:,4,JA3Ci|fj€#dr,6##j6Jffj
45£'cl±1Jij6©cfifi°#fp'cj>j#`66£j{

ji©i#*±fu'sLft3#.j€©t±L;e'!i±:
•€-.:J5+`ij±,.\-ji±

``Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka

sebelumnya,`Halhaumku,sesunggwhnyaka[muhanyadiberi

[259 Bait syair ini dari qashidah AI A'sya yang permulaannya:

I+-^Ji,Jr},6!:i!Jiis
•CTinggalkanlah anak kucing, karena rombongan telah bertolak."

yang dimcksudnya den8an un9kapan:                                      A;d,.j± * ¥ i

yakni bahwa mereka dalam keberanian dan pergulatan adalah laksana pedang, Silakan-me#**BsgL=r#xp#a#a=S±==¢:=E:###%h(2#s4y33ydaanckA#du±ntdaa%#£4a/t3h6)A,

gcrdi.r(3/538).



cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya Tuhanmu
ialah (Tuhan) Yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan
taatilahperinlahku.'Merekamenjowab,`Kaniakantetap
menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali

kepada keimi.' Berkata Musa, ` Hal Harun, apa yang
menghalangi kamu ketika kanu melihat mereka telah sesat,
(sehingga) kamu tidoik mengikuti Aun Maka apakah kamu

telah (sengoija) mendurhakai perinlahkut' .»

(Qs. Thaahaa [20]: 90-93)

Fiman  Allah  SWT,  j3    dt,   6|j£   a   j6   Jffj  "Da#
sesungguhnya Harun telch berkata kepada mereha sebelunnya» yckri
sebelum Musa datang dan kembali kepada mereka.  -,4>.> ,£};; \=3i 2;;€
``Hai kaunku, sesungguhnya ham hanya diberi cobaan dengan anak

/embw zt#." Yakni kanu  hanya diuji dan disesatkan olehnya, yakni oleh
anck lerfu itu.  ±±=S\ pea 'fi\S ..Dan sesungguhnya Tuhan,Tu ialah

T#z;na)h:_a#£irakbpce"TburffubapndavandrN#\:"gife±#f:;a#:#h
perz.7¢/czAha,"  bukan  perintah  Samiri.  Atau:  maka  ikutilah  aku  dalam

perjalananku menuju Musa dan tinggalkanlah anak lembu itu. Nanun
mereka mendurhakal Harm, dan €n±S£  ,45;  i;#  J'  iJ6  "Mereha
menifowab,  `Kani  akan  tetap  menyembch  patung  anck  lembu  inf'

yakni: kami akan tetap menyembah anak sapi ini,  t;; a'3`  i±: g;
"fez.#gger  A4luscl  fe7#ba/I.  fepeda  hamz.,"  lalu  kita lihat,  apakah  ia juga

menyembahnya sebagaimana kami menyembahnya. Mereka berasunsi
bahwa  Musa  juga  akan  menyembah  anak  sapi  itu.   Maka  Harun
memisahkan   mereka  dari   dua  belas   ribu   orang   yang   tidak   ikut
menyembch anak sapi itu.

Tatkala  Musa  kembali,  ia  mendengar  teriakan-teriakan  dan



kegaduhan,  sementara mereka tengah menari-nari di sekitar anak sapi
itu, maka Musa berkata kepada tujuh puluh orang  [yang bersamanya],
"Ini suara bencana." Ketika ia melihat Harun, ia langsung menjanbak

=yuathsy=€]:n£=#ananijL=#i:,a3Ld£J##?6:«dBeen,8ha¥¢#„gs:
C Hai Harun, apa yang menghalangi karm ketika kamu melihat mereka

fe/aft sefcrf'," yakni salch jalan dan kufur,  i;;i ji "/sefez.#ggcr/ hamw
/I.c7cr4   me#gr.hafz.   j4ha",   i   di   sini   adalah   tambahan,   yakni:   unfuk

mengikuti perintah dan wasiatku.

Ada juga  yang mengatakan:  apa yang menghalangimu  untuk
mengikutiku dalan mengingkari mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mengapa engkau
tidak memerangi mereka kalau engkau. sudah tahu seandainya aku di
antara mereka,  tentu  aku  akan memerangi  mereka karena kekufuran
mereka.

Ada juga  yang  mengatakan:  apa yang  menghalangimu  untuk
menyusulku  saat  mereka  terfithah.L26)   cs;;i   €j;=£fi  "Maha  c7pczhaA
kamu  telah  (sengof a)  mendurhakal  perintahkul'  mcks;ndrrya;.  bah:wa,
keberadaanmu di tengah-tengah mereka, sementara mereka menyembah
selain AIlah rcr 'cr/cr adalah kemaksiatanmu terhadapku. Demikian yang
dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mengapa engkau
tidak   memisahkan    diri    dari    mereka,    sehingga   dengan    engkau
memisahkan diri  dari mereka,  akan menjadi peringatan bagi  mereka.
Mifuzl,    c5S}      €i;:i)   "Maha   apakch   karm   telah   (sengdya)
me77d#rfeclhaz. perj77rchfu?" menurut suatu pendapat, bchwa perintahnya

itu adalah sebagaimana yang dikisahkan Allah ro '¢/"  3+<dy, (;{; j6j

1261 Lin. Tafsir AI Mawardi (3#6).



art-tj±€y'D'a;J5c5e#{€#"DOvberhafaMus¢
kepada soudaranya yaltu Harun, CGantikanlah aku dalan (meminpin)
kaunku, dan perbalkilah dan jangandah kamu mengikuti jalan orang-
orcrng ycr#g memdclaf feruschilll'."  (Qs.  AI  A'raaf [7]:  142).  Namun

karena  Harm  tinggal  bersana  mereka  namun  tidak  mencegah  dan
mengingkari mereka, maka kemaksiatan dan penyelisihan perintah itu
dinisbatkan kepadanya.

Masalah:      Semua     ini     adalah     pokok     amar     ma'r2f/

(memerintahkan kebaikah) dan rmdyrf. mz4whar (melarang kemungkaran),
merubahnya  dan  meninggalhan  pelakunya,  dan  bahwa  orang  yang
tinggal di antara mereka ulpalagi rela/setuju dengan mereka-, maka
hukumnya   sana   dengan   merckaL   Penjelasan   tentang   ini   telah
dipaparkan  dalam  surah  Aali  `Imraan,  An-Nisaa`,  AI  Maa`idah,  AI
An'aam, AI A'raaf dan AI Anfaal.

Imam   Abu  Bakar  Ath-Tharthus]ri   rch7»az-hanfzf//czfe   ditanya,
``Apa yang dikatakan oleh gLlrLi kami yang fapih mengenai  pendapat

para    ahli    sufi?"    Sementara    ia    diberital]u    tiemoga    Allah
memanjangkan   umumyaL   bahwa   ada   sekunpulan   orang   yang
berkumpul,   lalu   mempefoanyck  dzikir   kapada   Allah   rcz'cz/cz   dan
menyebut-nyebut Muhammad SAW, kenudian mereka meletakkan stik

(tongkat)  pada  sesuatu  yang  tchuat  dari  kulit,  sementana  sebagian
mereka   menari-nari   dan   manggut-manggut   sampai   pingsan,   lalu
mendatangkan   sesuatu   yang   kenudian   mereka   makan.   [lanjutan

pertanyaanya] Apakah boleh timft hadir bersama mereka? Berilah kami
fatwa   semoga   en9kau   mendapat  pahala.   Perkataan   yang   mereka
senandun9kan adalah:

if.yif 36f'fuf i       =f a rfe'-J£ '±G-



fro,dr;i,;G        th,c,ap,j=ij
'j}r rf ±jJ; 'iTri3          u2; is Lifii fi

"Wahal orang tua, berheutilah dari dosa

sebelum kematian merif empiit dan terjadi bencane.

Lakukanlah amal shalih untuk dirimu

selama amal itu berguna bagimu.

Adapun masa mula(mu), maka itu telch berlalu,

sementaraubanrambutmutelahmuncul."

Untck   hal-hal   yang   seperti   iri   dan   yang   serupanya   ada
danpaknyadalampendapatkaunsufinanbatil,jahillagisesat,adapun
Islam  hanya  RItabullah  dan  Sunnch  Rasul-Nya.  Tentang  tarian  dan
manggut-manggut,   yang   pertana  kali   melakukannya   adalah   para

pengikutSamiri,yaituketikaSanirimembuntlcanuntukmerekapatung
anak   sapi   yang  bisa  mengeluarkan   suara,   mereka  menari-nari   di
sekitanya  dan  manggut-manggut.  Ini  adalah  ritual  orang  kafir  dan

penyembchan anak sapi.

Adapun  tangkai  (stik),  yang  pertana  kali  menggunakannya
adalah  golongan  zindiq  untuk  menyibukkan  kaun  muslim  sehingga
melengahkan Kitabullch rcr 'aJa.

Adapun   ketika   Nabi    SAW   tengch   duduk   bersama   para
sahabathya, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, hal iri adalah
karena sikap homat.  Karena itu,  Sultan dan para wakilnya hendaklah
melarang mereka menghadiri di masjid-masjid dan lainnya. Dan adalah
tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari
alchir untck hadir bersama mereka, dan tidak .boleh membanfu mereka
untuk  melakukan kebatilan.  Demikian pendapat  Malik,  Abu  Hanifah,
Asy-Syafi'i,AinadbinHambaldanparaimankaunmusliminlainnya.



HanyaAllah-lahyangkuasamemberipetunjuk.

Firman AIah:

a;a3j;:®i:riji:drb>ty3'rfe,ji.ifi7gr.j6
©G#.d=I=£ifj6©jjtiSf5rfe95+£~j3.

±'iJi,'i#ij±£,fu>.bjf;?'L>±#jl3
jtf©cej;fj,a'gfa,i±==jlSj==;<d+jf

j\`+ej:ch'6$5tl5Y'j±<®i3j;;3{j,&'€g6*;-6
#,'i=3fl€±esrG,rfedic#d¢i3±jfij,±ife
yfffu'fy'Gf{Jfii';gaj£~es£©i##.fj,,ii2+3

©a;gcsj±a6=
"Harunmenjowab,`Halputeraibuku,janganlchka[mupegang

jenggotku dan jangan ®ula) kepalaku; sesungguhnya aku
khowatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku) , ` Koimu telah

memecah antara Bani Israel dan ka[mu tidak memelihara
amanatku.' Berkata Musa, `Apckah yang mendorongmu
¢erbuat demikian) Hal Sanirn' Samiri menjowab, `Aku

mengctahuisesuatuyangmerekatidakmengetahuinya,maha
aku oimbil segenggo[m dart jejak rasul lalu aku

melemparkannya, dan demihianlah notsuku membujulcku.'
Berkata Musa, ` Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di

dalan kehidupan di dunia ini a.anya dapat) mengatakan,
` Janganlah menyerituh (aku).' Dan sesungguhnya bagimu



hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak dapat
menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap
menyembahnya. Sesunggwhnya lrami akan membakarnya,

kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya
ke dalam lout (berupa abu yang beTserakan). Sesungguhnya
Tuhanmu hanyalah ALllah, yang tidak ado Tuhan sela[in Dia.

Pengctahuan-Nya meliputi segala sesuatu' ."

(Qs. Thaahaa [20] : 94-98)

Fiman Am SWT, ~¢S> V;' c£;±~ jiL: {  f8=;;. J6  "Har%#
mekyawab, C Hal putera ibuku, janganlah kamu pegang jenggotha dan

/.cr#gr#  @ct/crJ fepcr/crfu. " Ibnu Abbas mengatakan, ``Musa menjanbck
ranbut Harun dengan tangan kanannya dan jenggotnya dengan tangan
kirinya,  karena  ia  terdorong  oleh  kecemburuan  pada  Allali.  Yakni

Qlarun mengatakan): janganlah en8kau melakukan ini, karena mereka
clan mengira bchwa engkau meremehkan atau menghukum."

Ada juga yang  mengatakan,  bahwa Musa AS  melakukan  ini
bukan   karelia   merendahkan   atau   menghukLm   sebagaimana   bila
seseorang memegang jenggotnya sendiri.  Penjelasan tentang  ini telah
dipaparkan  dalam  surah  AI  A'ranf.1262  Hanya  AIlah   `4zzcz  iv¢  /cr//a

yang lebih mengetahui tentang maksud Nabi-Nya SAW itu.

&6£i± ~€.  £Lr ££lfi i;: ®i £+;i  j£ "seszf#8grtA77]i¢ czAw
lchawatir balowa kamu akan berkata (kepadaku) , C Kamu telah memecah

a7?/crrcr    Bcz7iz.   /sra7./,"    yalmi    aku   khawatir   untuk   berangkat    dan

meninggalkan  mereka,  karena  engkau  telch  memerintahkanku  untuk
berangkat bersama mereka. Bila aku pergi, maka aku akan diikuti oleh
sebagian  kaum  sementara yang  lainnya tidak  ikut  dan tetap  bersama

'262 Lih. Penafsiran ayat 150 dari surah AI A'raaf.



anak sapi itu. Bahkan bisa jadi hal ini akan menimbulkan pert`mpahan
darah. Dan aku juga khawatir bila aku memperingatakan mereka, akan
teriadi  pembunuhan,  sehingga  engkau  clan  menyalahkanku.  Inilah

jawaban  Harun  kepada  Musa  AS  alas  petanyaanya:   C+i   €j;=£i
"Maka  apakch  kamu  telah  (sengdya)  mendurhalwi  perintchkul"  Di

sebutkan dalan surah AI A'raaf:  Sis ¢ijii3 iy:83 j|S=j]££;1 ifi.i 6i
'.~+'i±H]   <}>  f^± "Sesungguhnya-kaun  inn  telah  rpengar;ggapku

lemah dan hampir-hampir mereka membunwhku,  sebab itu janganlah
kanu mekyadikan musuh-in;usuh gembira melihatkel''Z63 karenzL ens£!an
telah memerintahkanku untuk bersama mereka.  Penjelasan mengenai
ini telah dipaparkan.

Mrfua:.  J5 :S[3 $6 "Dan hamu tidak memelihara amanatk\r'
tidak  melaksanakan  wasiatku  untuk  memelihatanya.  Demikian  yang
dikatakan oleh Muqatil. Abu Ubaidah mengatakan, "Tidak menunggu
kedatanganku." 1264 Lalu Musa meringgalkan Harun kemudian menuju
Samiri,  lalu  6±z:£S.  d=£i  \£3  j6  "Bewhat¢ A4zA5cz,  `4pafach yng
mendorongmu   ¢erbuat   dewikian)   Hal   SamirIT'."   yalrmi..   euha  apaL

denganmu dan apa maksudmu? Apa yang mendorongmu melakukan
apa yang telah kau lakukan itu?

Qatadch  mengatakan,   "Saniri  adalah  seorang  pembesar  di
kalangan Bani Israil yang berasal dari kabilah Sanirah, namun musuh
Allah  ini  menjadi  munafik setelah  ia melewati  laut bersama Musa."
Ketika Bani Israil melewati kaum paganis,  sementara mereka sendiri
dulunya biasa mengitari berhala-berhala mereka,   ~d€ j:;:i c;#. ij6
Ta4+,rf..4C£YS\>..HalMusa.buatlahutukkamisebuahtuhanfoerhala)

1263 Qs. A| A'raaf [7]:  150.

[264 Lih. Majcz A/ g#r `an karya Abu Ubaidch (2#6). Nash yang dicantumkannya:

jj [i}: S   "Dare Aamae fz.dick meme/I.Aura a7na»affa?' adalch: kamu tidak mendengar
perkataanku dan tidak menunggu.



sebagaimana mereha mempunyai beberapa tuhan foerhala)."\26S La.ha

kondisi  ini  dimanfaatkan  oleh  Samiri,  karena  ia  tahu  bahwa mereka
akan  cenderung  untuk  menyembah  patung  anak  sapi,  maka  ia  pun
membuat patung anck sapi. Maka  j6  "berha/cr/c7A" Samiri menjawab

pertanyaanMusa,£,fu>.L?2;{S;?'\1>ij{jjc"4hamenge/ch%z.scszfc7/«
)/crag  mereha   /i.c7czfr  rme7cge/chwz.7c)/cr."   Yakni:   aku  melihat   apa  yang
mereka tidak melihatnya. Aku melihat Jibril AS di atas kuda kehidupan,
lalu membisikkan kepada diriku agar aku meraih segenggam dari bekas

jejaknya,    maka    tidaklah    aku    melemparkannya    kepada    sesuatu
melainkan sesuatu itu akan mempunyai nyawa, daging dan darah. Dan
karena mereka pemah meminta kepadamu untuk engkau buatkan tuhan
bagi mereka, maka aku fikir adalah baik aku melakukan hal itu.

Ali RA mengatakan, "Ketika Jibril tunm untuk membawa naik
Musa  AS  ke  langit,  Samiri  melihatnya  dari  antara  manusia,  lalu  ia
mengambil segenggam tanah dari bekas jejak kudanya."

Ada juga yang menyebutkan, bahwa Saniri mengatakan, "Aku
melihat   Jibril   di   atas   kuda,   kuda   itu   melangkah   sejauh   mata
memandang.    Lalu    terdetik    dalam    benakku    untuk    mengambil
segenggam   tanah   dari    bekas   jejcknya.    Temyata,    tidaklali   aku
melemparkannya  pada  sesuatu,  kecuali  sesuatu  itu  menjadi  sesuatu

yang mempunyai nyawa dan darah."

Ada juga yang menyebutkan, bahwa Saniri melihat Jibril ketika
tunm   dengan   mengendari   seekor  kuda  pejantan   dan   betina,   lalu
mendahului kuda Fir' aun ketika melewati laut.

Ada  juga  yang  menyebutkan,  bahwa  ibunya  Samiri,  setelch
melahirkannya,  ia meletakkannya di  sebuah gua karena takut dibunuh
oleh  Fir'aun.  Lalu  Jibril  AS  mendatanginya,  lalu  meletakkan  telapck

1265 Qs. A| A'raaf [7]:  138.



tangannya  ke  mulut  Samiri,  lalu  meletakkan  madu  dan  susu  yang
kemudian bercampur padanya, maka sejak saat itu  Saniri mengetahui
Jibril.KeterangantentanginitelchdipaparkandalansurahA|A'raaf.]266

Ada juga yang mengatakan, bahwa Samiri mendengar perkataan
Musa AS, yaitu ketika ia membuat dua buah patung yang terbuat dari
lilin,  salah `satunya  berbentuk  anak  sapi  dan  satunya  lagi  berbentuk
kuda, lalu ia menchanyutkannya ke sungai Nil untuk mencari kuburan
Yusuf AS. Temyata ada di dalam peti yang terbuat dari batu di sungai
nil,   lalu   patung   anak   sapi   itu   membawanya   dengan   tanduknya.
Kemudian   Samiri   mengucapkan  perkataan  yang   didengamya  dari
Musa, dan ia melemparkan segenggam tanah ke mulut patung anak sapi
itu,makaPatungitupunmenge|uarkansuara.L267

Hamzah, AI Kisa`i, AI A'masy dan Khalaf membacanya:  P' fu;
lj;43',]268 dengan /cr ` sebagai k*i.fhab, sedangkan yang lainnya dengan

ya` sebngal habar.

Fiman Allah SWT, !biSf ±i i; `i=;; £+££i ``Maha crha
crmbz./ sege#ggclm  czcrrz. /.e/.ck rasw/." Ubay bin Ka'b,  Ibnu Mas'ud,  AI

Hasan  dan  Qatadch  membacanya:  i:a;i  :==4§,L269  dengan  sAad,  dan

diriwayatkan dari AI Hasan dengan d7zammc7A pada gcr/ yakni i:asi,1270

den  shad  tanpa  titik.  Yang  laimya  membacanya   `i=j i#'
dengan  cZJ!crd.   Perbedaan  antara  keduanya,  bahwa  cr/  gabc}7I  adalch

dengan  selumh  telapak  tangan  (menggenggarn),  sedan8kan  cz/ gcrbsfe

[266 Si|akan merujuk penafsiran ayat 148 dari surah AI A'raaf.
[267     Pendapat-pendapat     yang     menyebutkan     tentang     bagaimana     Samiri

mengeluarkan anak sapi adalah tidak shahih kecuali bila ada sanadnya. Hanya Allah
yang2!gbQinir¥efg=apt:ke:¥qyfgahsesbeal,:gyyaingmufawatir.Qira`ahihidisebuthan

oleh Ibnu AI Jazari di dalam ragrlb 4i]-Jva§:}p., hal. 142. Silakan lihat 4/ J7Ha ' (I/701).

::;:Pa¥d:`ahhidisebutkanolehfonuAthiych(1l/Ilo)danAbuHayyan(6/273).



adalah dengan  ujung-ujung jari (mencomot). [27] Seperti ini juga kata c!/

thadhm dan al qadhm.

4/  gwbc}7!crfe,   dengan  d%cr7"7"ch  pada  gcr/ adalch  kadar  yang

digenggam. Demikian yang disebutkan oleh AI Mahdawi, sementara AI
Jauhari  tidak  menyebutkan  gctdshafo,  dengan  cJ7!clmmczfo  pada  gcz/ dan

s'had yang tidak bertitik, tapi ia menyebutkan gcjdsfoch, dengan c}7!cr"mcrA

pirda, qof dan dhadh, ini berasal dari katzL.. qabadhtu  `alaihi min syai ` (aku
menaburkan  sesuatu  padanya  dari  gengganan).  Dikatakan:   a 'f7!czcrfow

gwbcJfeczfcr7c  mz."  sowz.i.g  atan mz.#  fczmr yakni  ia memberinya  segenggan
tepung atan kurma. Boleh dengan/crffecr7! (yakni gcrbcJ7!ch). Ia (AI Jauhari)

juga mengatakan, "4/ gz.dsfe, dengan hasfrch pada gcr/ dan s*crd tanpa
titikartinyaSejumlahmanusiayangbanyak."L272

AI Kunait mengatakan,

c±iJ CJ;it;,i? * *,    u#O,i p,JJ*®,?, ,,+=-; *,
``Bagi kalian dua mdyid Allah yang sering dihanifungi dan kerikil

bagi kalian sejunlah orang dart jejak dan kesempitanku."

l#j*< "Jcz/w crha me/e7»pcrrha»#)/«" yakni melemparkannya
ke patung anak sapi itu.

ri    i,   :1:3}    '€)I,if3=9  "Dan  demihianlah  nofsuku
me77€bzf/.2ffrha" yakni membuntkan indah dalam pandanganku. Demikian

yang   dikatakan  oleh  AI  Alchfasy.   Ibnu  Zaid   mengatakan,   "Yang
dibisikkan nafsuku kepadaku." Maknanya berdekatan.

Fiman AIlah SWT,  ¢£;`6  j\=   "Bcrhaf¢ Mztscz,  `Pergz./c7fo
ha"w"  yakni  Musa  mengatakan  kepada  Samiri,  "Pergilch  Kamu."
Vakni pergilah kamu dari kami.  JL\£, Y' J'ijL: ®i  3J;i3{ j, `fu' €)g6

12J,  Ibid.
1272 Lih. ,4sfrsA|.frfrafo (3/1o5o,  1 loo).



"Maka sesungguh:nya bagimu di dalam kehidupan di dunia ihi (hanya

dapat)  mengatakan, `Janganlah menyeutuh  (aku)' ." Yalrmi  alai tidck
menyentuh      dan      tidak      disentLin      sepanjang      hidup.      Musa

mengasingkanya dari kaumnya dan memerintahkan Bani  Israil yang
tidck bergaul dengannya, tidak mendekatinya dan tidak mengajaknya
berbicara, sebagai hukuman baginya. Seorang penyair mengatakan,

C~C? g?flll i.±; i fyi             @'jJ.±7:ful ±j' *€
"Tanim itu seperti orang-oranglilya Saniri, dan yang dihatakarmya :

Ketahailah, bahwa Samiri tidck ingin disehiuh."

AI Hasan mengatakan, "Allah menjadikan hukuman bagi Samiri
adalah tidak menyentuh manusia dan tidak disentuh oleh manusia, ini
sebagai hukuman baginya dan bagi yang sepertinya hingga hari kianat.
Seolah-olah  Allah   `4zzcr  wa  Ja/Ja  memperberat  cobaan  kepadanya,

yaitu menjadikannya tidak dapat menyentuh orang lain dan orang lain
pun tidak dapat menyentuhnya. Allah menetapkan ini sebagai hukuman
baginya di dunia."

Ada  juga  yang  mengatakan,  ``Ia  diuji  dengan  waswas,  dan
Waswasbemuladarisejakwaktuitu.»1273

Qatadah   mengatakan,   "Danpakrdampck   mereka   masih   ada
hingga sekarang, yaitu mereka mengatakan, `1¢ mz.sczclf' (Jangan sentuh).

Jika  ada  seseorang   dari   selain  mereka  yang  menyentuh   seseorang
darimereka,makapadawaktuitukeduanyamengalanideman."L274

Ada juga yang  mengatakan,  "Musa ingin membunuh  Samiri,
lalu    Allali    rcr'cr/cr    mengatakan    kepadanya,    `Janganlch    engkau

membunuhnya, karena ia panas' ."

rm Ljhi. A| Bahr AI Muhith (612]S).
L274AtsardariQatadahinidinwayatlcanolehAth-Thabari(16/152)



Diceritakan  juga,   bahwa  ketika  Musa  mengatakan  kepada
Samiri,  J\£, Ty' J'ii< j 3j;=ji 3, jir' 656 j£S`6 j\±  "Pergr./aft
k;arm,  maka  sesungguhnya bagim di  dalan kehidrpan di  dunia  ini

(hanya  dapat)   mengatahan,  `Janganlah  menyentuh  (aha)'."   Sarmiin
merasa takut,  lalu  ia pun melarikan diri,  sehingga ia hidup  di  hutan
belantara bersama berbagai binatang buas, tidak ada seorang pun yang
menyentuhnya,   sehingga   ia   bagaikan   pembunuh   yang   tak   dapat
disentuh karena jauhnya dari manusia dan jauhnya ia dari manusia.1275
sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

c+LJ 'y ;3fyi'jji€ug        fudfa c,I:I; Jfa
¢

" Peropang-penopang partyi yang berbenteng tinggi,

sampai-sampalBaniAzdmengatakan:taktersentuh."\Z"

Mas¢/aA:  Ayat  ini  merupakan  hukum  asal  pengasingan  ahli
bid'ah dan kemaksiatan, serta pengucilan mereka dan larangan bergaul.
Nabi  SAW pemch menerapkan ini terhadap Ka'b bin Malik dan tiga
orang yang  ditangguhkan penerimaan taubat mereka. ]277  Barangsiapa

yang melarikan diri ke tanah suci, padahal ia divonis hukuman mati,
maka menurut sebagian ahli fikih, ia tidak boleh dibunuh, akan tetapi
tidak dipergauli, dan tidak boleh berjunl-beli dengannya, dan itu terus

berlaku sampai ia kelunr dari wilayah itu. Di antara bentuk hukuman ini

]275 |ni disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalan .4/ KCLp/rycz/(2/445).
L276 Sychidnya karya A| Qalla'  bin Hazn dari kalangan Bani Munqar bin Ubaid,

sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalan  Mcr/.az  .4/  a"7.`a#   (2/27).   Silckan  lihat
biographinya di dalam j4/ Mw `fa/tyrwa 4/ MWA*fcr/arf hal.  168. Bait syair ini terdapat di
dalam 4/-£r.sa#  (entri:  garow¢).  Bait  syair  ini  dijadikan  a)/cr¢!.cJ oleh  Ibnu  Athiyah
(11/120),  Asy-Syaukani,  (3/542)  dan  Abu  Hayyan  (6/275)  dan  dihisbatkan  kepada
Ru`bch.

1277 Kisah mereka telch dikemukakan saat menafsirkan fiman Allah Ta'ala:   ji;
'\;S±±.SSfij\..Danterhadaptigaorangyangditangguhkantoenerimaantoubat)

merefa ..." (Qs. At-Taubch [9]:  118).



adalah pengasingan dalan hukuman zina. Semun ini telah dipaparkan di
tempathya masing-masing, sehingga tidak perlu diulang di sini.

Harun AI Qari`  mengatakan, ``Menurut bchasanya orang-orang
Arab  adalah  `/aa  mascrclsz.'  dengan  hasrch  pada sz.#  den /crf¢crfa  pada

mz.in.  Para ahli nahwu telah membicarakannya,  Sibawaih mengatakan,
``Kata ini mab#z.  `cz/cz/ Az7sr ®ermanen pada faczsrczA),  seperti ungkapap:

idhiibir-rdyul.

Abu  Ishak  mengatakan,  bchwa  `/aa  mr.FcrcLs'  adalah  penafian,

dan Azczsrahaya sz.» adalah karena Aczsrc7A merupakan tanda /cr '»z.ts. Anda

rmengata\£;an::.fia'altiyaaimra`ah.'Z]8

An-NuhasL279   mengatakan,   "Dan   aku   mendengar   Ali   bin

Sulaiman   mengatakan:    Aku   mendengar   Muhammad   bin   Yazid
mengatakan:  `Jika  ada  sesuatu  ber`7.//crf  dengan  tiga  kategori,  maka

wajib  pemanen,  dan  bila ber `z.//cz/ dengan  dua kategori,  maka wajib
tidak  difczsfrzJ  Karena  setelah  tidak  dapat  dirasArz/ hanya  ada  b7.mcr`

®erinanen).   Maka   kata   mz.sacs   dan   dz.rcrclfr   ber`z.//crf   dengan   tiga
kategori,   yaitu:   dialihkah,   muannats   dan   ma'rifah.   Karena   wajib

permanen,  sementara ada cr/I/ sebelum si.77 adalah s#ha#, maka sz.7mya
berharakat  A]cLrrcrfo  karena  bertemunya  dua  swfu#,  seperti  ungkapan:

id7!rzbz.r-ra/.zi/.'   Dan   aku   melihat   Abu   Ishak   berpendapat   bahwa

pendapat ini salah, dan Abu AI Abbas menyatckan, bahwa bila seorang
wanita bemana Fir'aun,  maka menjadi  mcrb72z..  Naniun tidak  seorang

pun yang menyatakan demikian."

AI   Jauhri   mengatakan   di   dalan  [4sA-Sfoz.AAch`28°,   "Adapun

perkataan orang-orang Arab:  `/czcr "r.sacls[.'  adalah  seperti halnya kata

flfhac77»,   ini   mczb#7.    `cz/c7/   haLsr   karena   merupakan   pengalihan   dari

`278 Lih. /'rab .4J giv `a# karya An-Nuhas (3/56).
12J9  Ibid
i28o Ljth. Ash.shihhah (3197g).



"asfedaryaitu¢/mass."AbuHaiwahmembacanya:+\:=dy.]28]
'ifeJY'ies:ri'8lS"Dansesungguhnyabagirmhahaman(di

ckhirat)  yang  kamu  sekal;-kali  tidak  dapat  menghindarinya."  Yckn:i
hari  kiamat.  4/  A4law 'z.d  adalch  masfecJcrr,  yakni:  i.#7ccr  /crha  wcr 'crd#  /I.
`crcJzcrczbz.ha  (sesungguhnya  ada  janji  bagimu  untuk  adzabmu).   Ibnu

Katsir dan Abu Amr membacanya:  a:l±J`,L282  dengan kasrah pada /cm,

dan    utk    ini    ada    dua    pengeriian:    Per/crma:    enBkau    akan
mendatanginya  dan  engkau tidak akan mendapatinya  dalam  keadaan
diganti.    Ini   sebagaimana   ungkapan:   azmcldfwfow,   yakni   wc}/.oc7fwfow

mogivwwc7cr# (aku mendapatinya dalan keadaan texpuj i).

Kedwcr:   sebagai   ancaman,   yalmi:   engkau   pasti   menuju   ke

aralya.  Yang  lainnya  membacanya  dengan /¢fhoA  pada  /czm,  yang
maknanya:    sesungguhnya   Allah   tidak   akan   melewalkanmu   dari
hukunan itu.

FirmanAllchswT,gG,rfe£Ilitff{dj!3£j£;ij"cfan
lihatlch Tuhanmu itu yang kanu tetap menyembahnya" yalmi qunta wa
agcz7»/¢   `a/¢!.fez.  (yang  kaqu  senantiasa  menyembahnya),   \g6  yakni
j"wJaczzz."a#  (melakukan).  Asal   <j3;  dari  z¢c[/a/fo  (tetap).  Seorang

Penyairmengatakanl283,

Lj£ £'; # r; :+>f                u:iinj®i dy 'jca.i ¢.i ir
-C.Telah berlalu bahwa merdeka dari perry dy ahan

adalch lebth balk, karena mereka ahan melirik terhadapnya."

Yakni czdscz».  Demikian juga AI A'masy membacanya dengan

]28] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (11/102) dan Abu Hayyan (6#75).
1282 Qira`ali ini temasuk qira`ch mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu AI Ja2ari di

dalqE3H#b£:LIVzasura']£E|..]L4£..Asusti,.*Acho/94i).Baltsyairinidijadkanryaw

oleh Ath-Thabari (16/153) dan Ibnu Athiyah (11/103).



dua /crm sebagaimana asalnya. Dalarn qira` ah Ibnu Mas'ud disebutkan:
'€=ib,  dengan  hasrah pada zha`.  Dhatakan zlalaltu  aif.al  hadeaa  (alou

misih  melakukan  anu)  apabila  alku  melakukannya  siang  hari.  Juga
zA¢/fz/ dan zfoz.//2t. Bagi yang mengatakan: zAz.//¢ berarti membuang /am

pertama  dan  meringankannya,  sedangkan  yang  mengatakan:  zfecz/f¢
berarti menerapkan harakat /am pada zfacr `.

':=;;gl  "Sesunggthnya   hand   akan  membakarnya"   Oflalch

umum  adalch  dengan  dJ!cmmafe  pada #ci#  dan  /crs}/dz.d pada rcr`,  dari

Zarrczga-);a/kyrrJ.g«.  AI  Hasan  dan yang  lainnya membacanya  dengan
cJJ!clmmchpada#ct#dans#hat#pada¢a`sertatanpa/cnyd!.dpadara`,]284

yckfudariah_qara-yuh_riqu.

Ali,  Ibnu Abbas,  Abu Ja'far,  Ibnu Muhaishin dan Asyhab AI
Aqili membacanya i§jid',[285 dengan/crffech pada #w#, dJ!ammch pada
ra` taxpa tasydid, yedrfu darn !ap[raqtu asy-syai - ah_riquha -  h_araqan,

yakni menggosok dan menggesekkan sebagian pada sebagian lainnya.
Contoh ka,hi:imat..  |2ap.aqa  naabahu - yabriquhu  dan yubriquha, yalmi
mengasahtaringnyahinggaterdengarsuaragemercit.L286Maknaqira`ah

ini:  sungguh  kami  akan  memaruthya  dengan  pemarut.  Alat  pemarut
disebut  juga  cr/  7#2igivczg.   Kedua  qira`ah  pertama  maknanya  adalah

membakar dengan api.

Bisa juga menggabung semua makna ini. As-Suddi mengatakan,
"Anak   sapi   itu   disembelih,   lalu  mengalirlah   darinya   sebagaimana

mengalir dari sapi yang disembelih, lalu tulangnya diparut dengan alat

parut  dan  dibakar."  Dalan Harf lbnu Mas'ud  disebutkan:    ?:  aa;Jis'
i6:*' (sunggung kani clan menyembelihnya kemudian sungguh kani

]284 Qira`ah ini temasuk qira`al mutawatir dan disebutkan oleh Ibnu AI Jazari di

diLT#85T#rEbAn-Nay,hal.142.

12as LH\. Ash-Shihhah (311451).



akan membakamya), L287 Apabila daging dan darah dibakar maka akan

menjadi  abu,  sehingga  memun9kinkan  untuk  dihanburkan  di  laut.
Adapun emas a)ila dibakar), maka tidak akan menjadi abu.

Ada juga  yang  mengatakan,  "Musa  sudah  tahu  bahwa  emas
tidak clan menjadi abu,  dan itu tanda-tandanya,  dan makna ,i=£+3
Ckami       sungguh-sungguh       akan       menghamburkannyal        yckrii

menerbangkarmya."    Abu    Raja`    membacanya:    i£:id',]288    dengan

cZ7zcrrmmcrfo  pada  fz.#.   Ini   adalah  dua  macan  logat  (dialek).  j4#-IVcrs/

adalah  menghamburkan  sesuatu  agar  diterbangkan  oleh  angin,  yaitu

penaburan. 4/ ^4laurzJ adalah sesuatu yang ditaburkan pada mckanan.
47I-IVcrsacr/tzfo  adalch  yang  rontok  dari  makanan.  Dikatakan  "cr 'zz./  cr#-

7usclcr/crfe war ha/ mz.# cl/ k*aa/i.sfe" @iarkan yang rontok dan makanlah

yang   masih   utuh).   Dikatakan   "crfocr#cra  /t/crcr#   fa   a#77cr   /I.kyafcrfow
"czusz/' (fulan datang kepada kani sementara j enggothya acak-acakan).
Demikian yang  dikemukakan oleh Abu Nashr Ahmad bin Hatim. 4/
A4czusz/c7A   adalah   alat  untuk  mencabut  bangunan,   bentuk   katanya:
#crJcrgiv  cl/  bz.#cra  - 77crs/¢J7,  yakni  aku  mencabut  bangunan.  IVczsc}/cl  cr/

bcr'jz.r  cr/  ha/cr`  -};cl77szgivfrw,  artinya  unta  itu  mencabut  rumput  dari

Pangkalnya.   JJgJcrJa¢w   crs);-s}/¢z.`   yakni   aku   mencabut   sesuatu.'289
Demikian diriwayatkan dari Abu Zald.

FimanAllahswT,j±g65Yffb'}~Y'dfi'fii'(Si'
lil,   ep.;S  Ccsesungguhnya  Tuhanwiu  hanyalah  AIlah,  yang  tidakcrc'c'

Tuhan  selain  Dia.  Pengetahaan-Nya meliputi  segala sesuatu," bulran
anak  sapi.  Ilmu Allah meliputi  segala sesuatu,  dan melakukan segala

]287 Qira`ch dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam Tafsimya

(11/103)  dan  Abu  Hayyan  di  dalam  j4/  Bcldr  (6re76).  Ini  temasuk  qira`ah  yang
janE98a8].Qira`ahinidisebutkano|eh|bnuAthiyah(11/103)danAbuHayyan(6/276).

Ini tidak temasuk qira`ch mutawatir.
1289 Lib. Ash-Shihhah (311431).



perbuntan berdasarkan pengetahuan. Mcr7rsA"bnya ini  [yakni kata  \=S]
karena sebagai penafsiran. Mujahid dan Qatadah membacanya:  :}+ a;.i3
tis ;a.

Firman AIlah:

£±gfa€}bt,ifef\:Ji'u'€#£te~Ciii,dj;jirdi`K±ii;c±ri©ff¥3:±g.tf;.dj£.,'££i=J2;i#©

i#.tj¥3';rfefj'E±'i3{©fei#.tri#£~ifj'ff#©rsy€±#b£#;6i;zi=::±©ffj,*3+

©CL±:Yf£#:dL¢ij±±#fijj;Si6jA£;i,
"Demikianlah Kant kisahkan kepedamu (Muhanmed) sebagian

kisah unu]il yang telah lalu, dan sesungguhrtya telch Kani
berikan kepadoimu dart sisi Ka[nd suatu peringatan (All Qur`an).

Barangsiapa berpaling dart pada All Qur`an maka sesungguhnya
ia akan memikul dosa yang besar di hart hiamat, mereka kekal di

dalo[m keadaan itu. Dan oimat buruklah dosa itu sebagal beban
bagi mereka di hari kianat, lyaitu) di hari (yang di waklu itu)

ditiup sangkakala dan Kant akan mengunpulkan pada hart itu
orang-orang yang berdesa dengan muka yang biru muran,.

mereka berbisik-bisik di arttara mereka, ` Kamu tidak berdiam (di
dunia) melatnkan hanyalah sepuluh aari).' Kant lebth

mengctahui apa yang nereka katakan, ketika berkata orang yang

palinglurusjalannyadianlaramereka,`Kumutidakberdian(di
dunia) , melalnkan hanyalch seha[ri saja' ."

(Qs. Thaahaa [20]: 99-104)



Firman  Allah  SWT,   dl,`3r"De7»z.dr.a»/ch"  haa/ di  sini  pada

posisi  #ashab   sebagai   #cr'af  untuk  masfocJcrr  yang  dibuang,   yalmi:
hamaa gclsfeasfe#ca  `a/crz.ha k*crbclr A4a4scr (Demikianlah Kani ceritakan

kepadanu tentang kisah Musa).  dS  Jiir  dl~`£r"Demz.fa.a#/aA Kamz.
fa.schha# feprdcrmw /:h4"J!crm"ed/" yakni : Demikianlch Kami kisahkan

dari berita-berita yang telah lalu agar menjadi pelipur lara bagimu dan
unfuk menunjukkan kebenaranmu.   £±=;   fag  c,i,  {&S;f\:   i:;L' "Da#
sesungguhnya  telah  Kami  berikan  kepadanu  dari  sisi  Kant  suatu

perJ.#grfcz#"  yakni  AI  Qur`an.  AI  Qur`an  disebut  cZZz.fu  ®eringatan)
karena di  dalannya mengandung peringatan,  sebagalmana rasul juga
disebut cZZz.fr, karena dzz.fr diturunkan kepadanya. .

Adajugayangmengatckan:£±=gfa€dt,ti£];f\:"Kamz.berz.ha#
kepadarm   dari   sisi   Kand   suatu. p?ringptan"   yalrmi   ke;"ndiaan,
sebagaimanafimanAIlahra'a/a:dif9'£b'``D¢#ses##ggrfo#);¢j4/
Qur`an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu."  (Qs.
Az-Zukhruf [43] : 44).

FinanAI\ahS:`WT,'3:=Jfi£;;f]t..Barangsiapaberpalingdari

pacJa7I);a"  yakni  dari  AI  Qur`an,  serta tidak  beriman  kepadanya  dan
tidak  menganalkan  isinya.   jJap    3{j=S{    i;.    jt¥.    .'jg  "A4aha
sesungguhnya ia ahan memikul dosa yang besar di hari kianof' yckrli
dosa yang besar dan beban yang berat.  ±<?, a.}±}i  "A4ereha  feha/ cJz.

dcrJcrm  kecrcJcrcr"  ztej" maksudnya:  tinggal di  dalamnya,  yakni  di  dalan

balasarmya, sedangkan balasannya itu adalah Jahaman.    r±' fi ;~l=.i
$3=  -3:Sj\ `CDan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereha di
focrrz.  fa.crmcrf'  riaksudnya:  betapa burulmya  beban  yang  mereka bawa

padaharikiamatitu.DawudlbnuRafi'membacanya::}:i:aj¢.1290

FirmanAllahSWT,Jj±}ij2±;+ErE"ff¢z.rwJdz.fo¢;i./);cr#gdz.

]29° Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/105) dan Abu Hayyan (6/278).



wa#w  I-/w/  d7.tr.ap  sa#gfroha/a"  Qira`ah  umum  adalah:   E±',   dengan

c}7!cr7#mafe pada )/cr`  sebagai ¢ '/ "cr/.fact/  Ocata kelja negatif).  Abu  Amr

dan Ibnu Abi Ishak membacanya dengan #c4#,]29[ /c} 'z./nya tersebutkan.

Abu Amr berdalih kalimat (dengan fiman AIlah ro 'a/cr):  J¥i'}` "c7cr#
Kami ahan mengunpulkan" de"gan nun.

Diriwayatkan dari lbnu   Hurmuz:  ±±:i,]292  dengan /a/foa¢ pada

};cr `, maksudnya: }icr#;fitkfo2i Jsrcl¢/ (malaikat Israfil meniup). Abu Iyadh
membacanya:  j3:ajl  i,  sedangkan yang  lainnya  ;2;z)i  i.  Penjelasan
tentang ini telah dipaparkan dalam surah AI An'am]293, dan juga pada

kirfuto At-Tadehirah.

Thalhah    bin    Musharrif   membacanya:    :;:±i.'j,L294    dengan

cJfeam"¢fo  pada  y¢`  dan  '0#jij.l  dengan  rcr/a`,  ini  berbeda  dengan
mushaf,  sedangkan  yang  lairinya:   S±;:j'{  ;±±j  "cJcz#  Kamz.  aha»
mengumpulkan    orang-orang   yang    berdosa.',   yalmi   orang-oran8
musyrik.

6j3  "c7e#gr#  mwfaer yng bz."  mwrclm"  adalah  fecr/  aceterangan

kondisi)   tentang   orang-orang   yang   berdosa  itu.   4z-zarczg   berbeda
dengan cz/ fac}±cr/, orang-orang Arab merasa sial dengan zcrrcrg cz/  `w)/ctw#

(mata  biru)  dan  mencelanya,  yakni  memandang  buruk  rupa  mereka
kerena  bemata  biru  dan  berwajah  hitan.  AI  Kalbi  dan  AI  Farra`
mengatakan,"6jadalchbuta."

AI Ahi mengatakan, ``(Yakni) haus. Mata mereka membim
karena  sangat  kehausan."  Demikian  juga  yang  dikatakan  oleh  Az-

r29] Qira`ah ini temasuk qira`ch sab'ah lagi mutawatir sebagainana dicantumkan

di dalam A/ Jq#cr ' (1/701) dan rclgrl.b .4#-Jvayr, hal. 142.
[292 Qira`ch ini disebutkan oleh Ibnu Athiych (11/105) dan Abu Hayyan (6/278).

Qir:;*Lini.tide:tfl:L#a#`dahany#mxTX{irin.
!294 Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (11/105) dan Abu Hayyan (6re78).

Qira` ch ini tidak termasuk qira` ch yang mutawatir.



Zujjaj.  Keduanya mengatakan,  "Karena hitamnya  mata bisa berubch
dan menjadi biru karena kehausan."

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  itu  adalah  anbisi  palsu

pasca  kegalgalan,  dilcaitahan  `Cibyaddhat   `ainii  li  thuul   intizhaarii  li
hadzcrcz"   (mataku   memutih   karena   lananya   aku   menunggu   anu).

Pendapat laimya: Bahwa yang dimaksud zcrngaft adalah terbelalaknya

pandangankarenasangattckut.[295Seorangpenyairmengatakan,
'cj3if3frldy'#irci#i;,'L~/4eOLj33OLi'

" Kedua rrlatanm telah membiru wahdi Ibrm Muka 'bar

Sebagall'l'Ianamembi:runyasetiapkadalkarerapanas."'2:96

Dikatakan ra/."/ azrag  aJ  `aJ.J®  (laki-laki  belmata biru)  dan  cr/

mar `czfo  zczngcza `  bqgr.JzaA  czz-ziamag  (wanita  itu  matanya  sangat  biru).

Bentck   z.smnya   zuriqch,   dikatakan  juga   zarl.got    `crz.#wfow   (matanya

"emhi"), dengan hasrah, dan izraqat `ainuhu-izriqaaqan dan izraaqat
`alnwhu - izriiqaaqan. 1297

Sa'id bin Jubair menuturkan,  "Dikatakan kepada Ibnu Abbas
bahwa disebutkan dalam firman Alla ra 'o/"  6j; ,+¥+ fe£.i J¥i'
¢dan  Kant  akan  mengu:Irlpulkan  pads  hari  itu  orang-orang  yang

[295  Pendapat-pendapat  ini  dicantumkan  oleh  AI  Mawardi  di  dalam  Tafsimya

(3/29).  Sementara Ath-Thabari (16/155) memilih, bahwa yang dimaksud dengan "az-
zarg"  di  sini  adalal yang tampak pada mata mereka karena  sangat kehausan yang
melanda mereka di padang mahsyar.

'296  Bait  syair  ini  terdapat  di  dalan .4sfrsfo!.forfeoA  (4/1489)  dan  ,4/-I,I.scr#  (entri:

zar¢qu). Bait syair ini dijadikan rychi.a oleh Abu Hayyan di dalam ,4/ Bczfr (6/278)
dan  Asy-Syaukani  di  dalan FZz£JI A/ gedl.r  (3/545).  RIwayat yang  dicantumkan  di
dalan" Bagiv seb,:;3¥,#ie if ii   # 6!i 'u. 'Jff tj?3.J@`

`` Kedua matairm teLah membiru wahai lbrm Muka'bar.

Ketalwilah, bal"]a setiap yang kehausan pasti membiru."
i297 Lih. 4sfus*I.ritich (4/i489).



berdoJcr  de#gr#  "wfac7  );one  bz.rw  mwrcm'   sementara  di  tempat  lain

disebutkan:  \±±j g?; \=± f{+i;; j; ,a:±±j-t i;i ;+i;i:fj `Dcr# Kcrmz.
akan  mengumpulkan  mereka  pada  hart  kiamat  (diseret)  atas  muha
mereha delam keadaan buta, bisu dan pekak:  (Qs. Alislal T:L7|.. 97). La

pun mengatakan, `Sesungguhnya ada banyak kondisi pada hari kiamat,
ada kondisi di mana mereka membiru, dan ada kondisi buta' ."L298

•;:;3.    6$1±=;  CCMereka  berbisik-bisik  di  antara  mereha:.

secara bahasa,  asal makna cz/ A*c7# adalch tenang, kemudian dikatakan

bagi orang yang merendahkan suaranya (A*cz/crd7!cz s¢crw/chw) : kha/cr/chct

(ia  merendahkan  suaranya),  yang  artinya  berbisik-bisik. L299  Demikian

yang  dikatakan  oleh  Mujahid.  Yakni:  sebagian  mereka  mengatakan
secara  sembunyi-sembunyi  kepada  sebagian  laimya  di  tempat berdiri

®adang  mahsyar),  ;:jj    b£ "fom„  fz.dczA berdz.¢m"  yakni  kalian tidak
tinggal di dunia. Ada juga yang mengatakan:  di dalan kubur,  +;:=  Y€±
"A4le/az.#Azz7c ha77)/cz/ch sepzt/ztfa" maksudnya hanya sepuluh hari.

Ada juga  yang  menyebutkan,  bahwa  yang  dimaksud  adalah
antara dua tiupan sangkakala, yaitu empat puluh tahun. Pada masa ini,
siksaan   diangkat   (dihentikan)   dari   orang-orang   kafir   -menurut

pendapat lbnu Abbas-,  sehingga mereka menganggap masa tersebut
sangat pendek. Atau masa tinggal mereka di dunia itu sangat pendek,
ini  karena dahsyatnya huru-hara yang mereka lihat pada hari  kiamat.
Dibayangkan kepada orang yang paling bijak di antara mereka, yakni

yang paling cerdas dan paling berilmu di antara mereka, bahwa tidaklah
mereka tinggal kecuali hanya satu hari saja, yakni tinggalnya mereka
dulu di dunia itu hanya sehari saja.

Diriwayatkan   dari   Qatadah,   "Perkiraannya:   kecuali   hanya

'298  Atsar ini  disebutkan oleh Abu Hayyan di  dalam A/ Bcrfr (6/279),  dari Ibnu

Abbas.
L299 Atsar ini dinwayatkan oleh Ath-Thabari di dalan Tafsinya ( 16/155.



seperti satu hari."

Ada   juga   yang   mengatakan,   bahwa   mereka   itu,   karena
dahsyatnya  huru-hara  yang  muncul,  mereka  lupa  akan  kenikmatan
dunia yang pemah mereka rasakan, sehingga mereka menganggapnya
hanyasatuhari.]3°°

Ada juga yang mengatakan, bchwa yang dimaksud dengan hari
tinggalnya mereka itu adalah masa di antara dun tiupan sangkakala, atau
nasa   tinggal   mereka   di   dalan   kubur,   sebagaimana   yang   tadi
dikemckakan. Kata  J;i; dan  fL±: pada posisi #clsfocrb karena pengaruh
kata#'

Firman AIah:

66l£Ji3 © di ¢cfro'ifa'6
6#;~*±J©Gi~t'u'6±,S,€3f©Li2#

©E=ty€jgjrferj=j,!,ifr<ty'r±£;i:HL3F,¥'C€,\fit
#£©fj.'al'6z6#|{'al';3ii'€£i:±£i{'±vC,j;±:

©cL,£,fu>€j#.¥`u'petjfe±€\'i+
]3°° Silakan lihat pendapat-pendapat ini di dalam Tafsir AI Mawardi (3/29) dan A/

Bcrfr   (6/289).   Pendapat   ini   dipilih   oleh   Ath-Thabari   (16/155,   yang   nana   ia
mengatakan,  "Sebenamya maksud Allah SWT mengabarkan perkataan ini pada hari
itu adalal untuk memberitahu para hamba-Nya, bahwa para pelaku kekufuran akan
lupa mengenai  lamanya mereka tinggal,  hal  ini  karena  dahsyatnya huru-hara yang
melanda mereka pada hari kiamat, dan dahsyatnya ketakutan mereka karena apa yang
dikembalikan kepada mereka akibat kenikmatan yang mereka rasckan dan kadar nasa
yang mereka lalui sewalchi di dunia, sanpai-sanpai dibayangkan kepada orang yang
paling berakaL  paling kuat ingatannya  dan paling  cerdas  pemahamannya  di  antara
mereka,bahwamerekatidakpemahhidrpdiduniakecualihanyaseharisaja."



"Dan mereka bertanya kepado[mu tentang gunung-gunung,

mcka katakanlah, ` Tuhanku akan menghancurkannya (di hart
hio[mat) sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan

¢ekas) gunung-gunung itu datar so[ma sekali, tidak ada sedikit
pun koimu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-

tinggi.' Pada hart itu manusia mengikuit (menuju kepada
suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah
semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu

tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hart itu tidak
berguna syaf a'at, kecuali (syaf a'at) orang yang Allah Maha

Pemural. telah memberi izin kepada[nya, dan Dia telah meridhai

perkataannya. Dia mengctahui q[pa yang ado di hadapan
mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang tlmu

mereka tidak dapat mdiputi ilmu-Nya."

(Qs. Thaahaa [20]: 105-110)

Firman Allah SWT,    !\=jj` ¢; cfiJfa'5  "Dan merefaa) I)erJcr«)A¢
fepcrdcr"w  fe#ftz7cg  gzt#w#g-gz¢#zt#g"  yakni  tentang  kondisi   gunung-

gunung   pada   hari    kiamat.   j:5   "Mc7ha    haJc7ha«/CZA"    redaksi    ini
dikemukakan  dengan /cz`,  dan  setiap  pertanyaan  yang  diceritakan  di
dalanAIQur`anditimpalidengankataJjacatakanlah)tanpa/er`kecuali
ini. Karena maknanya: jika mereka bertanya kepadanu tentang kondisi

gunung-gunung ®ada hari kiamat), maka katakanlah.  Jadi redaksi ini
mengandung makna syarat, dan Allah telah mengetahui bahwa mereka
akan   menanyckannya,   lalu   Allah   memberikan   jawaban   sebelum
munculnya pertanyaan itu.

Adapun  pertanyaan-pertanyaan  lainnya   [yang   dikisahkan  di
dalam AI Qur`an, yang ditimpali dengan kata J§ atatakanlah) tanpa/a `]



yang ditanyakan kepada Nabi SAW, maka jawabannya datang setelch
adanya pertanyaan, karena itulah redaksinya tanpa disertai /a `. Adapun

pertanyaan  ini,  sebelumnya  tidak  ditanyakan  kepada  beliau.  Silakan
Anda cermati.

Gi±J  "A4e»gAa»c#rhaw.pd  yakni  menerbangkamya.   \±:3
"sefecr#cwr-focr#cav7®}icr".  Ibnu  AI  Arabi  dan  yang  lainnya  mengatakan,

"Mencabuthya     dari     pangkalnya     dengan     sekaligus,     kemudian

merubahnya  menjadi   pasir   yang   mengalir,   kemudian  merubahnya
menjadi  seperti  kapas yang dihanburkan sehingga diterbangkan oleh
angin, demikian dan demikian." Lebih jauh ia mengatakan, "Dan tidak
ada  bulu  dari  kapas  kecuali  yang  telah  dibuang  bijinya,  kemudian
menjadi seperti debu yang diterbangkan."

r:I)'js   C`Maka  Dia  ahan menjadikan  f oehas)  gunupg-gunun.g.
i./zf"  yakni  menjadikan  bekas  letak  gunung-gunung  in+   1±£€>  6g
"cJcrfcrr  s¢7#a  seha/I.."  .4/  gc!cr'  adalch  tanah  yang  datar,  tanpa  ada

tumbuhan maupun bangunan di atasnya. Demikian yang dikatakan oleh
Ibnu AI Arabi.

AI Jauhari]3°[  mengatakan, "4/ 9tza ' adalah tanah yang datar,
bentuk  jamaknya  agM;a '  den  gz.I. 'cz¢r2.   Wraanya  berubah  menjadi  )Aar`

karena yang sebelumnya faclsrch. "

A|  Farra`[3°2  mengatakan,  "4/  g¢cr'  adalah  rawa  berair  dan
dataran  yang  rata."  AI  Kalbi  mengatakan,  "Yaitu  yang  tidck  ada
tunbuhanpadanya.»1303

Ada juga yang mengatakan,  "Yaitu tanah yang  datar,  seolah-

'3°\ Ljth. Ash-Shihhah (3112J4).
L3°2 Lih. Ma 'a#i. ]4/ gz«. `a77 (2/191. Ungkapannya: a/ gad ` adalah rawa berair, asA-

S"a{B393qDr#barfuhan8i£¥i.MawardididalanTafiinya(3roo).



olah  berada  pada  satu  baris  karena  sangat  rata."]3°4  Demikian  yang

dikatakan oleh Mujahid.  Semun pemaknaan tentang c7/ gaa ' dan asA-

Sfaa/sfacr/iri adalah sama. Jadi ¢/ qcrcr ` adalch tempat terbuka, sedangkan
asfe-sAcr/sfocr/adalah yang rata lagi datar. Sibawaih bersenandung:

i;ji±i3 I;; 4i'+s3          Lj± ir ar; '®j3 +;
¢               ,                                                               9,                                    ,              ,

" Betapa banyak dataran rata di bowah rumahmu

danjugatimbunanpasirdanpenopangnya."'3°S

qude"=ho:ksr>F6,f*tfad%sirsseLdinke=#s£%ual,t:aat]>
statusnyasebagaisifat.gip,\=;,"PacJa#y¢/emprJyangre#dch"IbnuAI
Arabi mengatakan, ``4/  `/wa/. adalah cekungan di jalanan, sedan9kan a/
am/ adalah tempat yang tinggi."

Abu  Amr  mengatakan,  "4/  j4m/  adalch  cm-#z.bclck  (tempat-
tempat yang tinggi), yaitu gundukan-gudukan kecil, bentuk tunggalnya
cr7c-j7crbcrfr, maksudnya adalch tanch rata yang tidak ada cekungan (yang

merendch)    dan    tidak    ada    gundukan    (yang    meninggi).    Anda
mengatakan:    z.mfcr/cr`c!   /cz   mcla   bl.for.   cr"/   (sudah   penuh   sehingga

toadanya] tidak menonjol), rna/a `/w cr/ gz.rdch mcr/`cr77 /cza cm/cz¢z.fo (aku
memenuhi geriba sampai penuh sehingga tidak ada menonjol padanya).
Yalmi  tidak  ada  gundukan padanya.  Secara etimologi,  cz/ c77"J artinya

tempatyangtinggi.%13o6

Ibnu  Abbas   mengatakan,   "6;;p,  adalah   condong."   Ia  juga
mengatakan,   "Sedangkan  a/  amf  adalch  jejak  ®ekas),   seperti  tali
sandal,"  Diriwayatkan juga  darinya:  "€jF,  adalah  lembah.   I=i  ~Y'L')`

304 Ibid
]3°5 Bait syalr ini karya AI A'sya, hi termasuk bukti-bukti penguat  Sibawaih di

dalan j4/ Kifab ( 1#45).
1306 Lib. .4sfrsb|.AAch karya AI Jauhari (1/31).



adalah  bukit."  Diriwayatkan juga  darinya,  bahwa  cr/   `z.wcl/.  adalah  cI/

z.#frfo[/crd%  (yang merendah),  sedangkan clJ am/ adalah a/ I.rf!/co ' (yang

meninggi).  Qatadah mengatakan,  "6:;p, adalah celch,  sedangkan    ~Y'j
\=:i adalah bukit." Yanan mengatakan, ``4/ 47»r adalah celah-celah di

tanah.„

Ada juga yang mengatakan, bahwa a/ crmf adalah tempat yang
tebal dan menipis di angkasa atau di pegunungan."1307 Demikian yang

dikemukakan oleh Ash-Shauli.

Menurut saya (AI Qurthubi): Ayat ini termasuk bab ruqyah,

yaitu digunakan untuk meruqyah penyakit kutil, yarfu yang biasa kita
sebut  ¢J  bcrrclclrJ.I.g,  bentuk  tunggalnya  barwc/gcrfo,  yaitu  yang  kadang

muncul di tubuh, terutana di tangan. Caranya: Anda ambil tiga batang
tangkai gandum, di ujung setiap tangkai diikatkan kuma, setiap ikatan
untuk satu kutil, lalu membacakan ayat ini satu kali, kemudian Anda
kubur tangkai-tangkai itu di tempat menular dan menyebamya penyakit
kutil,  mcka  dengan  begitu  tidak  akan  ada  bekasnya.   Saya  pemah
mencoba ini pada diri saya sendiri dan orang lain, temyata bermanfaat
irsyaAIlahTa'ala.

Fir"an  AIlch  Ta'ala..  (£,+'M\   G;±±   ;>±;i  "Pada  hari  itu
manusia mengikuti (memrfu kepada suara) penyeru" "cksndrrya. aidalLaln

IsrafilASketikameniupsangkakala.,'6L±,Y'"dengcr#rz.dafrberbe/o*-
be/ok" yakni tidak ada yang membelokkan mereka darinya, yaitu dari
seruarmya, mereka tidak berbelok dan tidak belpaling, bahkan mereka
bersegera menuju kepadanya, dan tidak ada berbelok darinya. Demikian

pendapat mayoritas ulana.

Suntupendapatmenyebutkan:.'jL3?,Y'``De#gr#rz.drfrberbe/o*-

]3°7 Silakan lihat pendapat-pendapat ini di dalan Tafsir AI Mawardi (3/3 0), Fdrfa A/

Qadir (3ls46. din AI Bahr AI Muhith ¢612]9D.



be/o#' yakni tidck berbelok karena seruan penyeru ifu.

Ada juga yang  mengatckan:  Mereka mengikuti  sang penyeru
dengan  sungguh-sungguh,  tidak  ada  yang  berbelok.  Jadi  mcISACJcrmya

tidak ditampakkan,  maknanya:  mereka mengikuti  suara sang penyeru
untuk berkumpul. Ini seperti firman-Nya:   >KJ< Lc  3\£it 3L'. 7¥ €ji{j

r±±  ``Dan  dengarkanlah   (seruan)   pada  hari  penyeru   (malaikat)
me#);era dcrrz. fempcr/ )/cl7cg dehaf." (Qs. Qaf [50] : 41), I.us);¢ 4//clfo nanti

akan dipaparkan.

±}4±H'\    ±f=;  CCDan  merendahlah  semua  suara.'  yakni
merendah  dan  menchening.)308   Diriwayatkan  dari   Ibnu   Abbas,   ia
mengatakan,  ``Tatkala  sampai  berita  tentang  Az-Zubair,  mereduplali
suara-suara di Madinah dan gunung-gunung pun diani, sehingga setiap
lisan di sana terdiam karena besamya wibawa."   i:i;j}}, "fepad¢ T2tAa»
YE¥¥¥Tzaa£'£S^ti#eTnd#a:anke:u#b=s:=a%"#|

fJc#us adalali suara rendah. I 309 Demikian yang dikatakan oleh Muj ahid.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ``(Yaitu suara) yang bagus lagi
rendah."[3]°   AI   Hasan   dan   Ibnu   Juralj   mengatakan,   "Yaitu   suara
langkah  kaki-kaki  menuju  mahsyar."L3L]  Dari  pengertian  iri  muncul

ungkapan seorang penyair:

* ,i *; i+3
``Danmerekapunberjalanbersarnakanddenganlangkchgontai."""

]3°8  Atsar  dari  |bnu  Abbas  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari  (16/157)  dan  AI

Ma¥8A$3£3°±diriwayathanoiehAth.Thabari(16/157),AIMawardi(3/30)danAbu

Hay###trdrds°D.
31, Ibid.

L3 '2 hi ada|ch permulaan sebuch bait syair, adapun lanjutannya adalah:



Maksudnyaadalahsuaratelapakkakiuntayangtengahbeljalan.

Singa   disebut   aJ   fewm%as   karena   ia   )/chml.sac   ¢erjinjit-jinjit)   di

kegelapan,  yakni  melangkch  pelan-pelan.  Ru`bah  mengatakan  ketika

menyifati singa:

c,;flo,3 givoi :;a;fyi3                 |jaoi 'jifyi sj'fu: `Lj
C.Seehor singa menghentalckan f langkahaya) pada singa yang

mengendap-endap f a erj try it)

duatubwhbesar,yaltugajahdankerbou."\3\3

Hclmasa   affe-ffocr 'acm   artinya   mengunych   makanan   dengan

mulut tertutup. Seorang penyair mengatakan,

L= d,rfui ie `};Gt;                Lit :ie Gt£ '.:i; :fa'

x Life a,i J #1:
C.Sungguh aku melihat keof aiban sejak kemarin sore

adalimaorangtuarentayangsudahterbatuk-batuk

mereha memakan sem:uni yang aku buat dengan hanyahan-kunyahan
pe,an."\3\4

u'dr*riiefroLb!
"Jihaburungitubenar,kanipastimerasakanpra±'

Bait syair ini tedapat di dalani ,4/-£i5a# (entri: bama5cr), Ath-Thabari (16/157), AI
Mawardi(3/30),"a'aninyaAIFarra`(2/192)danAsy-Syaukani(3/547).

'3'3 Bait syair ini terdapat di dalam j4J-£isaln (entri: foama5a), dan dijadikan tychJ.d

°]eq344SK-es£,¥b(:`t5:y7£keduaadalah:

4J2,*'&,j!i'Y
•.semogaAllahtidakmembiarkangig}gerah?rv!_xpe{f.ha..::

Bait syair ini tedapat di dalam A/-£isa# (entri: *amascr). Ini dijadikan ry¢W oleh
Sibawaih di dalan ,4/ K!.fab (2/44), Ibnu Hisyan di dalan A/ gaffr, nomor 3, dan As-
Sprdrr, nomor 42.



Ada juga yang mengatakan,  "4/ fraus  adalah  menggerakkan
bibir  dan  lidah."  Ubay bin  Ka'b  membacanya:  Liz  .V!  'e;±E:;i  %,L3]5

maknanya berdekatan,yalmi:  tidak terdengar dari  mereka ucapan dan

perkataan   maupun   suara   langkah   kaki.   Asal   ha   mcz   scz   adalah
tersembunyi,  bagainanapun  bentuk  furArz:fiya.   Dari  pengertian  ini
muncul istilah huruf Aamr thumf desis),  semuanya ada sepuluh yang
digabungkan  menjadi:  _hatstschzf tyadsAzf# /aschc7ft7  [yakni:  4cr `,  tscz `,

Ac7`,  s)/I.#,  Adea`,  shad, /8`,  sz.#,  ha/ dan  /d`].  Huruf-hunf ini  disebut

mczAmzfzAI karena lemahnya penyandaran tempatnya sehingga diucapkan
dengan disertai nafas.

FimanAllahswT,£S;:S{'al';3iL'j|i:££lt£££Y€,+¥"Pada
hart  itu  tidck berguna  syaif;a'at,  kecuali  (syof;a'at)  orang yang AIlah
Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya." Kalfa  -S peda pasisi\
JfclfAczb sebagai pengecualian yang keluar dari yang pertama. t3]6 yakni:

tidaklah berguna syafa'at bagi scorang pun, kecuali syafa'athya orang

yang diizinkan oleh Allah Yang Mcha Pemurah.  fj .'al' g£Z6 "da» Dz.a
/e/ch   merz.d7zc7z.  perdc7faa»7DAa"   yalmi   meridhai   perkataannya   dalam

syafa,at.

Ibnu Abbas mengatakan, "Yaitu perkataan: /acr I./craha i.//aJ/clch

[tidak ada sesembahan yang haq se|ain A||ah].")3)7

FimanAIlahSWT,fej}.i'&tj;;"Dz.ame»geJch2fz.czpayng

;::gd;dza£:,"a:::ege';eyfa¥;=:k:=da±a#D:'i;?:"ya£:
dikatakan oleh Qatadah.

::::3#`/¥a}j#gr¥kge:£b.uNH±yy8/#an4Badr(6#8o).
]3]7  Atsar  dari  Ibnu Abbas  ini  disebutkan  oleh  Abu  Hayyan  di  dalam f4/ Bafr

u6r2AI)."]8AtsardariQatadahinidiriwayadcanolehAth-Thabari(16/157).



Ada juga  yang  mengatakan,  "Yalmi  mengetahui  pahala  atau
siksa  yang  akan  mereka jalani.  ;{ir   [j  (dr#  ape y«»g  ado  dz.
be/clhang  j„ereA#)  adalah  apa  yang  mereka  tinggalkan  di  belakang
mereka sewalou di dunia." Kemudian dikatakan, bahwa ayat ini berlaku
umumuntuksemuama|ch|uk.]3)9

Ada  juga  yang  mengatakan,  bahwa  yang  dimaksud  adalch
orang-orangyangmengikutisangpenyeru.]32°Alhandulillah.

Firman AIlah SWT,  \{L~  £,4>., €Ji=£. Y'5 "Sedr#g I./m% mereha
fz.dcrk dcrpcrf me/I.prfz.  I./mw-jvya. " JJcr ` pada kata  .,A.> adalch untuk AIlah

ra 'cr/a, yakni: seseorang tidak dapat meliputi ilmu-Nya, karena meliputi
ada batasnya, sedangkan AIlah Maha Tinggi daripada terbatasi.

Adajugayangmengatakan,bahwaha`inikembalikepadailmu,

yakniseseorangtidckmeliputiilmusebagaimanayangdiketahuiAllch.

Aadapr#:)=*m:#a:'„`;D#:,mez;;ad:k=#.(#:/i(,:;
kembali  kepada malaikat.  Allah memberitahunya tentang  siapa yang
menyembahnya, bahwa ia tidak mengetahui  apa yang di hadapannya
dan tidak pula yang di belakangnya.

Firman Anah:

cfj©cirfj£#<Lfj3#.tgr,;Lfj{#3
©c+£y'jfro+3GLrfe`5£j:jl5ri±i£!tSj#€

::;:¥np#itimdips:b¥#gle¥]XuTif:#Zaff{i'iTofsinya(6#8o),dania
meiIrs#myfjuk,4wowjwftyan(16/157).



" Dan tunduklah semua muka (dengan berendah dirt) kapada

Tul.an yang hidup kekal lagi senautiasa mengurus (mckhluk-
Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang

melakukan kechaliman. Dan barangsiapa mengerjakan o[mal-
anal yang shalih dan ia dalo[m keadaan beriman, maka ia tidak

khowatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan
tidak (pula) akan pengurangan haknya."

(Qs. Thaahaa [20]: 111-112)

Firlrm AIlaln SWT , :;;±S\ i;; "Dan tunduklah semua mukd"
yalmi  merendah  dan  menunduk.  Demikian  yang  dikatakan  oleh  AI
Arabi  dan  yang  lainnya.  Dari  pengertian  ini,  muncul  sebutan   `czcz»z.7t

bagi tawanan. Umayyah bin Abu Ash-Shalt mengatakan,

iiL€j :j;}°| Jig 4j-fry         :rt{: g\==j' Liz j£ ±JJ:
C`Yang Maha Menguasai lagi Maha Memelihara di atas `Aray langit

demi kemuliaan-Nya merund:ck dan slyudich semua wajah."

Iajugamengatakan,

i;j±:i; ;ji:,I, :,~,+=\iii g!                ag g3i;L3 gj;3 3' \£3

C`Waj ah dan selu:rwh tubuh]ou slyud kepada-Nya

bersama orang-orang yang slyud karena waf ah-Nya sebagai bentuk

kesyukuran.nT3Z2

AI   Jauhari   mengatakan,   "4#cra-ytz'#w2j   adalah   tunduk   dan

merendah.   ,4 '#achw  gfecrz.rwrzj   (ia  ditundukkan  oleh  yang   lainnya).

Contoh kalimat dari pengertian ini adalah fiman Allah rcr 'c7/cr:   g++zj

]322BaitsyairinidijadikanbuktipenguatolehAIMawardi(3/31).



4ffl.:;fy'®;;:S^CDantunduklahsemuamuka(denganberendahdiri)
kepada Tuhan yang hidrp kekal lagi senantiasa menglous  (mckhiuk-
IvyczJ. ' Dikatakan juga:  `o#¢a/z.Az.in rty/czcz« czsz.z.ra#, yakni: fulan tinggal

bersama  mereka  sebagai  tawanan  dan  tahanan.   `cz##ach2f  ghaz.r2fAw-

f¢ '#z.}/t7#,  artinya:  ia  ditahan  (dipenjara)  oleh  yang  lainnya.  cr/   `ocz#z.i.

a]rfj\nya. al  asiir  (ta:wanarlL).  Qoum  `unaah,  niswah  `awaan,  `anat  bihi

«mzJur, yalmi #czzcz/crf (ia tertimpa berbagai hal).") 323

IbnuAbbasmengatakan,"`J4#afartinyadeaJ/at(tunduk)."'324

Mujahidmengatakan,``Kharycr'czf(merendah)."]325

Al Mawardi ) 326 mengatakan, "Perbedaan antara aczz-dz7'// dan cz/

kjzzAry/z{zf '  -walaupun  makna  keduanya  berdekatan-,  bahwa  adz-cZz.//

adalali  merendahkan  hati,  sedangkan  cz/  kfe2Ap;eizf '  adalah  merendah

untck taat."

AI Kalbi mengatakan, " `4urf artinya  `cz/I-mczf (tabu)." )327

AthiychAIAufimengatakan,"/sfa/owaf®asrah).")328

Thalq  bin  Habib mengatakan,  ``Yaitu menempatkan dahi  dan
hidung di atas tanch dalam sujud.»1329

An-Nuhas  mengatakan,  ``Tentang  makna   ?Lfjj{   Efi3  (D"
fw#dcf#ch  semc"  m#fa#)  ada  dua  pendapat:  Perfczmcr:  bahwa  ini  di

akhirat.IkrimahmeriwayatkandarilbnuAbbas:2j?'t¢$3|,?L£:Jlt;£i3
` Dan tunduklch  serriua  muha  (dengan berendah  diri)  kepada Tuhan

i3T3 uhi. Ashshihhah (6i244oly.
]324 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thal>ari (16/159), AI Mawardi (3/31) dan Asy-

syaRE;,{2,548,.
1326si|akanmerujuk.4"-Ivtifac]fwa/i4/`Lfy##(3/31).
L327 Disebutkan o|eh AI Mawardi pada referensi tadi.
|m lbid.
t329 Diceritakan dari Thalq oleh Ath-Thabari (16/158), AI Mawardi (3/31) dan Abu

Hayyan (6#80).



yang   hidup   kekal   lagi   senantiasa   mengans   (mckhluk-Nya).'   IaL
mengatakan,  `Ruku  dan  sujud.'  Dan  makna   `cr7}cr/a  secara  etimologi

adalch   paksaan   dan   kekerasan,   contoh   kalimat:  givf!.haf   cl/   bz./crad
`wmva/a#, yakni negeri ini ditaklukkan kekerasan." I 330 Seorang penyair

mengatakan,

¢'¥i ¢jfl®i '+rb *'3            is3£ i; :3i; tijki cj
"Merehatidakmenganbilnyadenganjalankekerasandan

mengesampingkan kasih sayang,

a:kantetapiparapemuhamenghancurkankemerdekaannya."\33\

Kedc",  ini  dari  aJ   `a#acr`  yang  artinya  cr/-fa'b  (lelah/  letih).

Diun8kapkanya "manusia" dengan un9kapan `Cwajali-waj ah", karena
danpakketundukkantanpakpadawajah.)332

2fflA    .:;±± ..Yang  hidap  kekal  lagi  serandasa  menguns
/matt/"A-Jvy8J." Tentang a/ gqo/a/t/in ada tiga penakwilan:

Perftzma, yang mengurus para makhluk.

Kedow,    yang    mengurusi    setiap    jiwa    sesuai    apa    yang
diperbunthya.

Kefz.err,  yang terus menerus dan senantiasa serta tidak pemch

berhenti.]333Mengenaiinite|chdipaparkandalansurahA|Baqarah.1334

(ij i;=  .5 <JS .±6 .`Dan sesungguhnya telah merugilah
orcng' ytng me/clfufaam fez*clJ].mama " Yalmi merugi karena melakukan

kesyirikan.

L33°si|almerujuk/'rdeA/gzq.`cmkaryaAn-Nulas(3/58).
[33'  Bait  syair  ini  karya  Katsir,  sebagaimana  dimuat  di  dalam  .4/-£!.scJ#  (entri:

`ana\gsDELAI±::::::;±::::::;:i::::::=#:hya69;%8%S:ayahiddidalamMa'annya(21193).

t333 Ketika penakwi|an ini disebutkan oleh AI Mawardi (3/31).
]334 Si|akan merujuk penafriran ayat 255 dari sunh AI Baqarch.



Fiman Allah SWT, ttj:  j|5  €t£!±£}t a   j£3;€ c;j "Da#
barangsiapa   mengerjakan   amal-amal   yang  shalih   dan  ia   dalan
keadacr#  Ge„.mcl#,"  karena anal tidak  akan diterima tanpa keimanan.

Kata6padakalimatgJ;}±2)tGberfungsimenunjukkanbagian,yakni
sesuatu dari anal-anal yang shalih. Ada juga yang mengatakan untuk
menunjukkanjenis.

3G:  rfe' "mafa I.a fi.dclfr ftyaf!.r" Ibnu Katsir,  Mujchid dan
Ibnu Muhaishin membacanya:  li;±±J,[335 dengan /.cizm sebagai penimpal

kalimat:  j=;g5   cfj  (Da#  6arangrJ.apa  menger/.aho#).  Adapun  yang
laimya  membacanya:  3G:  dengan  ra/o'  sebagai  k%c!bcrr,  yakni: /a
foowa  Jaa  yakfoaarty  (maka  ia  tidak  khawatir),  atan:  /a  I.##clfo%  J"

ya#aarty  (maka  sesungguhnya  ia  tidak  khawatir).   Gil?  "perJclfua#
);crHg #dclk adz.r' yakni kekurangan pada pahala ketaatannya dan tidak
pula tanbahan atas keburukannya.  \fj£  Y'j "pe#grrcl#gcI# fraky¢"
dengan pengurangan dari haknya.

4/  JJad7Im  adalch  kekurangan,  dikatakan  faacz#¢mfw  czzaaJz.ha

mz.#    feaggz.,    artinya    aku   mengurangi    itu    dari   hakku    dan    cku

meningaHcannya (melewatkamya/tidak menganbilnya).  yafod#z."w a/fo-

tha'a;in, yalREi "engunali bera;trya..  Imra`ah  hadhiim  al  hasyh_, yThi
Wanitayangperutnyakuns(|angsing).1336

A| Mawardi]337 mengatakan, "Perbedaan antara crzfe-zW7# dan

¢J  foacJfom,  bahwa  crzfr-zwm   adalch  menghalangi   dari  hak   secara

keseluruhan, sedanBkan cr/ hadfem adalah menghalangi sebagian hak. 4/

Hclczfom  adalah cEfo-zfo%m walaupun keduanya berbeda jika dilihat dari

satu segi." AI Mutawakkil AI-Laitsi mengatakan,

'335     Qira`ah     ini    temasuk     qira`ah    yang     mutawatir,     Ibnu    AI     Jazari

mencant`rmkannya di dalam ragrz.b 4»-Ivny, hal. 142.
'336 Lm. Ash:Shihhah dan Al-Lisan (enwi.. hadhanao.
1337 Lih. ,4#.IVwkaf wcr j4/  `[4~{# (3/31).



ijfroo, XPO, i±fyz          xp`iifei3 1?fyi.O;
"Sesungguhnyaorang-orangyangtunduklagimenghinakandiri

adalah sama,

maulamerehaadalchorangyangdicurangidandizha|ind.""38

AI  |a;wharf.\339  mengatckan,  ``Roful  hadhiim  a;fan  muhtadham

artinya,    1aki-laki   yang   teraniaya.    raftada7Iaj#a    artinya   zha/crma

(menchalimi/menganiaya),     I.frfcld72ama     artinya     menchalimi     dan
mengurangi hck."

Firman AIlah:

3i6L#ffij±?-t±,4j,G;i;3€L£6\:j'ri'£ich~`irS
e\:jjri>j#fjB3£irty.{fit#©ff;*££.

©c±j32ijjij,ba=ja3!rfe'6i#d,
``Dan demihianlah Kand menurunkan AI Qur`an dalam bahasa

Arab, dan Kant telch menerangkan dengan berulang kali di
dalannya sebagian dart ancaman, agar mereka bertakwa atau
(agar)ALIQur`anitumehimbulkanpengajaranbagimerekoL
Maka Maha Tinggi Allah Ro[ja Yang sebenar-benarnya, dan

janganlahko[mutergesargesamembacaAIQur`ansebelun
disempurnakanmewahyukannyakepadamu,danKatakanlah,
`YaTuhanku,tambahkanlahkepadckutlmupengctahuan'."

(Qs. Thaahaa [20]: 113-114)

'338BaitsyairinidijadikantyaAz.dolehAIMawardipadarefereusitadi.
1339 urn. Ashshihhah (S120S9`.



Firman    AIlah    SWT,    al,`irS     ``Dcr#    demz.fo.a#/aA"    yakni

sebagaimana Kani j elaskan kepndamu keterangan-keterangan di dalam
surah  ini,  maka  demikianlah  kami  menjadikannya  \SJ£   6\:3  "4/

gwr`a/q  dcr/am  bahasa  ,4rab"  yalmi  dengan  bahasanya  orang-orang
A][erbl .  ±;S)  'oe,  ,±±, a:;;;D "Dan  Kani  telah menerangkan  dengan
berulang   kali   di   dalamnya   sebagian   dari   ancaman"   yaluni  _RTaapi

jelaskandidalamnyaperingatan,ancanan,pahaladensiksa.6L#ffi]
"4gar "ereha  berrabi;cl"  yakni takut kepada Allah  sehingga mereka

menjauhi kemaksiatan dan mewaspadal hukunannya.  £S * £j2. ji
``Atau  (agar)  Ail  Qur`an  itu  mevimbulkan  pengdyaran  bagi  merekd.

yakni nasihat.

Qatadah mengatakan,  "Kewaapadaan dan kesadaran."1340  Ada

juga   yang   mengatakan,   "Kemuliaan."[34[   Jadi   Ode-dzi.fr   di   sini
bemakna kemuliaan, seperti fiman-Nya:  fuzji!j di  39|' .'jL;  "Dc7»
sesungguhnya AI Qur`an itu beriar-benar adalah suatu kemuliaan besar
bcrg7.mw da# bagr. fawmmw." (Qs. Az-Zukhruf [43] : 44)."

Ada juga yang mengatakan, "Yakni agar mereka ingat tentang
adzab yang diancamkan.")342 AI Hasan membacanya: LJL` )i, dengan
#w#. [343  Diriwayatlcan juga  darinya dengan  ra/cr '  pada 'tsa`  dan juga

dengan/.arm.

]34° Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam /amJ. ' .4/ Baya7z

(16/160), AI Mawardi di dalam Tdsinya (3/31) dan Abu Hayyan di dalam j4/ Bczfr
(6"'§!'). Atsar  ini   disebutkan  oleh  AI  Mawardi  di  dalam  Tafsinya  (3/31)  dan

dinisbatkan  kapada  Adh-Dhahhal[  Ibnu  Athiych  di  dalam  A/  A4#A4rrar  f4/  Wc7/.7.z
(11/]!928ii=i?udi¥eab¥tankanandio#h¥4#w¥±6#fa)inTatsinya(3/31).

L343  Qira`al  dengan  m«2  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyah  .4/  A4lcfAarrar  4/  Wcz/.J.z

(11/108)  dan  ia mengatakan bchwa  ini  adalal  qira`ahnya Mujchid,  sementara  Abu
Hayyan di  dalan j4/ Bchr (6#81  menisbatkarmya kepada Abdullah,  Mujahid,  Abu
Haiwal dan AI Hasan dalam salad satu riwayat darinya.



Firman AIlah SWT,  3£}{ rty.i fit j:ii: "A4:c7ha MaAa Tz.#gg7.
4//ch  Ra/.cr   ycrng  sebe#crr-Z7e"arj¢}/cr."  Setelah  memberitahukan  para

hamba tentang besarnya nikmat-Nya, penurunan AI Qur` an, penyucian
Diri-Nya dari mempunyai anck dan sekutu, Allah mengatakan,   jfi:
fit ""aha A4aha rz.#ggj .4//aA" yalmi Maha Tinggi Allah Raja Yang
sebenar-benamya.,a=±:3a±±a;a;'bi+3'+,i,e`:i;=i`tc};::Y`Lj`"Dc7»

janganlah    kamu    tergesa-gesa    membaca    AI     Qur`an    sebelum
disempurnahan    mewahyukannya    kepadamu."    Al:1ah   "engal]adsan
kepada Nabi-Nya tentang bagainana cara mempelaj ari AI Qur` an.

Ibnu   Abbas   mengatakan,    `Nabi    SAW   pemah   langsung
mengikuti  bacaan Jibril  sebelum  Jibril  selesai  menyanpaikan wahyu
karena ingin segera menghafalnya dan sayang terhadap AI Qur`an serta
khawatir    lupa,    maka   Allah   melarang   be|iau    demikian,L344   dan

menurunkan ayat:  e`:L2.-l> j€:i Y`L'>` ` dr#/.a7cgr«/ch ham# /ergesa-ges¢
membaca +4/ gz"`a«'." Ini serupa dengan fiman-Nya:   df\=J~ .~4> i-¢ Y'
=ct>    6;a,.`Janganlah karm gerckkaia lidahrm untuk  (membaca)  AI

Qur`an   karera   hendak   cepat-cepat    (menguasal)nya."    (tis.    AI
Qiyaanah [75] : 16) sebagaimana yang akan dipaparkan nanti.

Ibnu  Abi  Najih  meriwayatkan  dari  Mujahid,  ia  mengatakan,
"(Yakni) janganlah engkau membacanya sebelum memchaminya."

Ada juga yang mengatakan,  " I;=£  Y`ij' (dc7# /.a#grJq/ch ham«
fe7.gescJ~geJcz) yalmi janganlah engkau meminta penurunannya."]345   +,?,

rfe'   j  +;:` "Jebe/"in  dz.semp«rmaha«"  yakni  sebelun  sempuna
sanpainya kepadanu, ,is;jj "mcwakyafhaJc7€);c7, " ada yang mengatakan,
"Maknanya:  janganlah  engkau  menyampaikannya  kepada  manusia

sebelum penakwilannya sanpai kepadanu."]346  \={g js2 +L€ Jij "dc7#

L344Disebutkano|ehAIMawardididalamTaftinya(3/31).
34S Ibid

\346 Ibid



Katakanlah,      `Ya      Tuhanku,      tambahhanlch      kepadaku      ilrm

pengetahaan' ."

AI   Hasan   mengatakan,   "Ini   diturunkan   berkenaan   dengan

seorang   laki-laki   yang   menampar  wajah   istrinya,   lalu  wanita  itu
menBhadap Nabi SAW untuk menuntut qishash, maka Nabi SAW pun
menetapkan qishash baginya, lalu turunlah ayat:    j£  <;:;`'j  jQi
.5J<;}j C Kaun laki-lahi itu adalah pemimpin bagi kour wanita: ,(Q:.
An-Nisaa`  [4]: 34)." Karena itulah Allah berfirman,  \£}g js2 ij Jij
C`dan    Katakanlah,   `Ya    Tuhanku,    tambahkanlah   kepadaku    ilrm

pengefcrfewcr#."   Yakni   kefchaman,   karena  Nabi   SAW   memutuskan

qishash sementara AIlah menolaknya.  Ibnu Mas'ud dan yang laimya
membaca:  {g2iJ' °Oi }€i *,  dengan #wn]347  dan fasrafr pada dhod,  dan
i}3 dengan #ashab.

Firman Anah:

©CLi€.'al'j€*'y`#jj43fs\:5±trj¢Jffj
``Dan sesungguhnya telah Kani peTintahkan kepada Ado[m

dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kant dapati
padril}7¢ 4em¢w¢" }7¢#g 4w¢/." (Qs. Thaahaa [20] : 115)

Fiman Allah SWT,  Sj3 i:i c*  i :\:  g|  trli€ Jaj "D"
sesungguhnya telah Kani perintahkan kepada Adam dahalu, maka ia
/wp¢  /crha# perz.#fcrfe  ztw/."  AI  A'masy  membacanya  secara  berbeda,

yaitu  ;fji,t348  dengan  swha»  pada  }i¢`.  Ada  dua  makna  unfuk  ini:

'347 hi qira`ch ini mutawatir disebutkan oleh Ibnu AI Jazari di dalan raqrJ.a i4#-

AIa¥4.8hQalia``4£1rAd,¥:b;#d¥s?baud#a;ieuhb.mnuAthiyahdidalan"Mwharar"



Per/cz7"cr:  meninggalkan,  yakni  meninggalkan  perintah  itu.  Demikian

pendapatMujahiddanmayoritasmufassir,diantaranya:fS;js'fii{;i
"Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka." (Qs.

At-Taubali [9] : 67).

Ked#cl:  Ibnu Abbas mengatakan,  "Ivasz.)" di  sini  deri  czs-schv

wcz  a7c-#z.s}iczcrrz  (lupa),  sebutan  i.#sczc7#  (manusia)  diambil  dari  kata ini

karena telah diperintahkan kepadanya nanun ia #crsz.}icr (|upa)." ]349

Ibnu  Zaid  mengatakan,  "Lupa  akan  apa  yang  diperintahkan
Allah  kepadanya  dalan  hal  itu,  Seandainya  ia  mempunyai  antusias
tentu tidak akan mematuhi musuhnya, iblis." Berdasarkan pendapat ini,
kemungkinan Adam AS pada waktu itu dihinggapi lupa, walaupun lupa
itu  kini  telah  dihilangkan  dari  kita.  Makna  J=;  dr,  adalah  sebelum
Adam  memakan  buah  dari  pohon  it`)  karena  sebelum  ia  dilarang
memakan dari pohon itu. Maksud ayat ini adalah sebagai penglipur lara
bagi Nabi SAW, yakni patuhnya manusia kepada syetan adalch perkara

yang  sudah lama teriadi,  yakni: jika mereka kurang  sempuma dalam
melaksanckan perintah, maka Anda dahulu pemah lupa akan apa yang
diperintahkan kepadanya. Demikian yang dikemukakan oleh AI Qusyairi
dan  juga  Ath-Thabari.L35°   Yakni,  jika  orang-orang   kafir  itu,   wahai

Muhammad,  bexpaling dari ayat-ayat-Ku, menyelisihi para rasul-Ku dan

menaati iblis, maka dahulu bapak mereka, Adam, telah melakukannya.

Ibnu  Athiyah]35]  mengatakan,  "Penakwilan  ini  lemah,  karena

bila Adam dibandingkan dengan orang-orang yang kafir lagi menentang
Allah maka tidaklah sebanding. Adam melakukan kedurhakaan karena
takwil, dan hal jelas diketahui oleh Nabi SAW. Jadi sebenarnya konteks

Wa`;I;Z49(]D]£]e°b9u)dcanoiehA|Mawardidida|amTafsimya(3/22),darimnuAbbas.

1350Lih./am[.'.4/Baya#(16/160.
13SILih..4/A/wfaarrarA/Wrajie(11/109).



ayat ini bisa sebagai permulaan kisah-kisah yang tidck terkait dengan

yang  sebelumnya,  dan  bisa jadi  kaitannya  adalah  ketika  redaksinya
beralih  kepada  Muhammad  SAW  agar  tidck  tergesa-gesa  pada  AI

Qur`an,  yang  mana untuk itu Allah memberikan  contoh dari  seorang
nabi sebelumnya yang telah diperintahkan kepadanya lalu ia lupa. Hal
ini agar peringatan dan perintah Allah lebih mantap bagi Muhammad

SAW.

4/  `aAd di sini bermakna wasiat, dan "77czsz.}/¢" di sini bemakna

meninggalkan.   Adapun  lupanya  ingatan  di  sini  tidaklah  mungkin,
karena tidak  ada hukuman bagi  manusia yang  disebabkan  lupa,  dan
keinginan kuat terhadap hal yang diyakini mengenai apa pun.

Sementara Adam AS telah meyakini bchwa tidak boleh makan
dari  pohon  itu,  namun  ketika iblis  membujuknya,  ia tidak kousisten
dengan  keyakinan.  Hal  yang  diwasiatkan  kepada  Adam  adalah  agar
tidak memakan dari pohon itu, dan di sanping itu pula diberitahukan
bchwa iblis adalah musuhnya.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna:   ,'al'  j€ +'p`
6;i  Ccdan  tidak  Kami  dapati  padanya  kemouan  yang  kuat."  Thou
Abbas  dan  Qatadah  mengatakan,  "Kami  tidck  mendapati  padanya
kesabaran untuk tidak mckan dari pohon itu dalan rangka menjalankan

Perintahtersebut.»1352

An-Nuhas  mengatakan,  "Demikian juga  pengertiannya  secara

etimologi,  dikatakan /z. rty/crcz77  `crz7n yakni fulan sabar dan tabah dalam

memelihara  diri  dari  kemaksiatan  sehingga  selanat  darinya.  Contoh
kalimat dari firman Allah ra'a/cz:  }2Sf 63 jjfi{ i;Bi  ;£ Cr*`6
"Maka   bersabarlch   kamu   seperti   orang-orang   yang   mempunyal

L352 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalan /am7. ' [4/ Baya» (16/160) dan

AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/32).



ketegwhan hati  dart rasul-rasul yang telah bersabar."  (Qs.  AI Ah!_qof

[46]: 35).

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  juga  dan  Athiyah  AI  Aufi,
"Pemeliharaan  apa  yang  diperintahkan  kepadanya."]353  Yakni  tidak

memelihara  apa  yang  Aku  larangkan  kepadanya  sehingga  ia  lupa.
Hilangnya pengetahuan tentang itu karena tidak berpegangan pada dalil

(yakni perintah Allah tersebut), demikian ini karena, iblis mengatakan,
``Jika   engkau   memakannya,   maka  engkau   clan   kekal   di   surga."

Maksudnya  adalah  pohonnya  itu.  Namun  Adam  menolak   prarena

perintah  Allah  adalah  agar Adam tidak mendekati  pohon  itu],  maka
iblis  menggunakan  cara  lain  pada  pohon  itu,  yaitu  sesuatu  yang
tercakup  oleh  keumuman  larangan  tersebut,  yang  semestinya  Adam
berdalih  dengan  itu  naniun  ia  tidak  melakukarmya,  dan  ia  mengira
bahwa hal yang disebutkan iblis itu tidak temasuk dalam larangan itu,
maka ia pun memakan dari pohon itu berdasarkan takwilannya.  Jadi
orang  yang  telah mengetahui bahwa  suatu perbuatan  adalah  maksiat
lalu ia melckukannya, bukan berarti ia lupa.

Ibnu  Zaid  mengatakan,  "C;=  (ifemaw¢#  y¢ng  fajaf)  adalah
memeliharaperintahAl|ah.»1354

Adh-Dhahhak mengatakan, ``Kemauan terhadap perintah." Ibnu

Kaisan mengatakan, "Terus menerus dan tidak menyimpan keinginan
untuk kembali melakukan dosa."

AI  Qusyairi  mengatakan,  "Pendapat pertana  lebih  mendekati

permkwilan. Karena itulah ada yang mengatakan, `Adem tidak temasuk
zt/w/   `az7»  (yang  mempunyai  keinginan/  ketabahan  yang  kuat)  dari

3S3  Ibid.
]354 Atsar dari |bnu Zaid ini disebudcan oleh Ath-Thabari di dalam I/amJ. ' 4/ Bay;an

(16/161).



kalangan para rasul. Karena AIlah rcz 'a/a telch berfiman,   ,'al' j€ *'j
6;±CdantidakKwidapatipadanyakemouanyanghat'."

AI  Mu'azhan  mengatakan,  "Semua  rasul  adalah  w/w/   `azm.

Dalam hadits disebutkan:

• u:i-i Lrf: 1£; ir
CTidak   ado   seorang   nabi   pun   kecuali   perrah   melahakan

kesalahan  atou  terdetik  untwh  melakuhan  kesalahan,  kecuali
YaJrya bin Zakarlya.'

Seandainya  Adan  tidak  termasuk  kategori  w/w/   `crzm  karena

kesalahannya itu, maka semun nabi selain Ychya, juga tidak termasuk
ulul `azm.„

Abu Umamah mengatakan, "Seandainya angan-angan manusia
semenjak Allah menciptakan malchluk hingga teriadinya hari  kiamat
ditempatkan  di   dalan  piring  timbangan,   lalu   angan-angan  Adam
diletakkan       di       piring       timbangan       lainnya,       pasti       akan
mengunggulinya."L355AIlahswTtelahberfirman,CL=,'al'j€*'j"d¢»
tidak Kami dapati padanya kemouan yang kuat ."

Firman Allah:

5.jGLi;£~¥€|{j'i;=£i'jS,°L9iiii,+±=xp,diSjj
a3*tL> ££.#d=±J,jdi3i;\i£££f:e£.ffi©

€5ij=j:;:y'aii3©tsj=y'p'f+#jfaj'6£©g±£
t355 Atsar dari Abu Umamah ini disebutlcan oleh Ath-Thabari di dalam /amz. ' 4/

Baya"(16/161)danAIMawardididalamTafsinya(3#2).



© c# y,¢
"Dan (ingatlah) kctika Kami beTkata kepada Malaikat,

` Sujudlah ko(mu kepada Adam,' maka meTeka sujud kecuali

{blis. Ia membangkang. Maka Kant berkata, ` Hal Adam,
sesungguhreya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi

istrimu, maka sekali-kali janganlah sormpal ia mengeluarkan
kotmu berdua dari surga, yang menyebabkan ko[mu menjoLdi

celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelo[paran di dalumnya
dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kumu tidak akan

merasa dchaga dan tidak (puLa) akan ditimpa panas matahari di
dr/¢m#}i¢'." (Qs. Thaahaa [20] : 116-119)

Firman AIlah SWT,  {jl;=3 f3S, L93i:i ,az±j:}}~ \£E Sb'
{$  6^§±~§L"Dan (ingatlch) ketik: Kami berhata kep:da Malaifat,
`Sdyudlah  kamu  kepada  Adam,'  maha  mereka  sujud  kecuali  iblis.  Ia

membcz77gfaf772g."   Penjelasannya   telah   dipaparkan   dalam   surch   AI

Baqarah.]3568Z;j£.jsa3=±J,5£fi3±`i£££f:\££.ffis"MohaKczmJ.
berkata, ` Hat  Adam,  sesungguh:nya wi  (iblis)  adalah  musuh  bagimu
dan bagi istrimu, maha sekali-kali janganlch sampal ia mengeluarkan
ham" bend#cz." Ini adalah larangan. Pengertiannya: Jangan kamu berdua

menerima  darinya  sehingga itu  akan menjadi  sebab  keluamya kamu
beldna ~6ifi -3fss 'cr±"Dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi
ce/czha." Yakni kamu dan istrimu. Karena alasan bagi keduanya adalch

sana.  Di  sini  Allah  tidak  menyebutkan  dengan  redaksi: /cJfcnygJ.);oo

(yang  menyebabkan  kamu  berdua  celcka),  karena  pengertian  cukup
jelas, dan Adam AS adalch mukhathabnya dan dialah yang dimaksud.

L356 Si|akan merujuk penafsiran ayat 34 dari surah AI Baqarch.



Lain  dari  it`L  karena  Adam  adalah  yang  berusaha  untuk  memenuhi
kebutuhan istrinya, maka penyebutan ` celaka' dikhususkan baginya." I 357

Ada juga  yang  mengatakan,  "Pengeluaran  itu  berlaku  untuk
keduanya,  sedangkan penderitaan hanya bagi 'Adan saja,  yaitu derita
secara fisik. Silakan Anda cermati fiman-Nya:   Y`y' \€; €Li;i  jf ch' 6£
J{;£CSesungguhnyakamutidakakankelaparandidalawinyadartidak
¢ha# Je/a#/.¢#g'  yakni di  surga,   ¢;;i  Y'G  \;+i  ij=J::  T]'  jfij  `dcJ#
sesungguhaya kanu tidak akan merasa dahaga dan tidak drla) akan
dz.f!."pcr pcI#as  mcrfcI¢czrj.  dz. dr/an#)/cr. '  Allah memberitahunya bahwa

semun itu adalah untuknya di surga, yaitu: pckaian, makanan, minuman
dan  tempat  tinggal.  Dan  sesungguhnya  bila  engkau  menyia-nyickan

wasiat  dan  mematuhi  musuh,  maka  Aku  akan  mengeluarkan  kamu
berdua   dari   surga,   sehingga   kanu   akan   menderita   karena   akan
merasakan kelelahan dan keletihan.  Yakni karena engkau clan lapar,
telanjang,  kehausan dan terkena panasnya sinar matahari, karena jika
engkau Aku keluarkan dari surga maka dikembalikan ke bumi.

Dikhususkannya  penyebutan  `celaka/derita'   bagi  Adam  dan
tidak       menggunakan       redaksi      /czftzrygz.);cJcr#z.       (kamu       berdua

celaka/menderita),   artinya   Allah   mengajarkan   kepada   kita   bahwa
naftah istri adalah tanggungan suami. Sejak saat itu berlaku ketentuan
bahwa nafkah para istri menjadi tanggungan para suani. Karena nafrah
Hawa merupakan tanggungan Adam, maka demikian juga nalkah para
istri merupakan tanggungan para istri berdasarkan hak suami-istri.

Dengan  ayat  ini juga Allali mengajarkan  kepada kita,  bahwa

yang diwajibkan atas  suami bagi istrinya ada empat,  yaitu:  makanan,
minunan,   pakaian   dan   tempat   tinggal.   Jika   seorang   suami   telah
memberikan  keempat  hal  ini,  maka  berarti  ia  telah  mengeluarkan

L357 si|ckan merujuk Tafsir AI Mawardi (3/32).



naflcah  untuk  istrinya,  jika  ia  memberi  lebih  dari  itu,  maka  ia  pun
mendapat pahala. Adapun yang empat hal ini, hams dipenuhi, karena
dengan begitu kehidupan rumahtangga clan berialan baik.

AI  Hasan  mengatakan,  ``Yang  dimaksud  dengan  firman-Nya:
-,,~i}=ii  lyang  menyebabhan  hamu  mekyadi  celakdy  aidalaln  ail  dwia,

karenatidaktarnpakpadamanusiakecualinasib."]358

A| Farra` L359 mengatakan, "Yaitu makan dari hasil usahanya."

Sa'id bin Jubair mengatakan, "Diturunkan kepada Adam  sapi merah,
lalu  Adam  berladang  dengan  menggunakan  sapi  itu,  dan  mengusap
keringat  dari  dirinya.  Itulah  penderitaan  yang  disebutkan  oleh  Allah
SWT.„

Ada juga  yang  mengatakan,  "Setelah  Adam  diturunkan  dari
surga, penderitaan pertamanya adalah, bahwa Jibril menurunkari biji-
bijian   dari   surga  kepadanya.   Lalu   Jibril   berkata,   `Wahai   Adam,
tanamlah  ini.'  Maka  Adam  pun berladang  dan  menanam,  kemudian
memetik, lalu mengupas dan membersihkan thasil kupasan), kemudian
menumbuk, lalu membuat adonan, kemudian membuat roti, 1alu duduk
untuk makan setelah sebelumnya merasakan kelelahan. Lalu roti yang
ditangannya  ifu teljatuh  dan menggelinding  hingga ke  kaki  gunung,
sementara   Adam   berlari   mengejamya   sampai   lelah   dan   dahinya
berkeringat.  Jibril berkata,  `Wahai Adam,  begitulah rezekimu,  qarus
diraih) dengan lelch dan penderitaan, dan juga rezeki anak keturunanmu
setelahmu selarna di dunia."

FimanAIlahswT,ij:Ji:Y'jff3©tsJ=Y`p'¢,L#jfcfu'S£
[S:£4:)l{i"Sesungguhnyakanutidakahankelaparan-didalamnya

dan tidak akan telartyang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa

L358 si|akan merujuk Tafsir AI Hasan AI Bashri (2/120).
L359si|akanmerujukA/cz'an7.[4/gdr`an(2/193).



dahaga dan tidak drla) akan ditimpa panas matahari di dalamnya."

Mengenai ayat ini dibahas dua masalah:

Perr¢ma:FimanAllahswT,t2L;;£jfcfu'6£"Ses%mgg%fr#ya
kamu tidak ahan kelaparan di dalarmyi.:i:almi dji sNIgp,  6{;£$6 C`dan
tidakahantelartyang:.\;±J±:i±4;fj}')Ccdansesungguhnyakanutidak
czha# mercrscr cJcrfocrgrl dz. cJcr/crm#};a, " yakni tidak clan merasa haus. .4zfo-

Zhama` alddraln al  `athasy ®zrus/dalnaiga).   ¢±:±> 4i `.dan tidak (pula)

clha# dz.#.mpa pr#crs mafcrfocrrj,"   c±;= maksudnya: engkau keluar dan

terkena matahari, lalu merasakan panasnya. Nanun di surga tidak ada
matchari, tapi merupckan naungan yang terbentang, sebagainana antara
waktu terbitnya fajar hingga terbitnya matahari.

Abu  AI  Aliych  mengatakan,  "Siang  surga begini,"  seraya  ia

mengisyaratkan walchi shalat Subuh.

Alhni     Zdid     "engatahan,     CCDhah_aa     ath-thariiq-yadhh_un-

cJ%wfz"wz7¢   apabila  jalanan  itu  tanpck  olehmu.   DAc7Zz.ztzf   (dengan

hasrchD-dhah_an  a]rfjnya.   `araqtu  (almi bckjchngat).  Dhah_iitu  li  asy-

ryczms-cJ7!cr4ac} `cl"   yakni   aku   berjemur   dipanas   matahari.   DfocI4aztw

(dengan fathah) juga artinya sana, dan bentuk m#sfcrgbc7/-nya (future
terse)  untck  kedua  dialek  ini   adalali  ndJ!Zcrcz."1360  Umar  bin  Abu

Rabi'ahmengatakan,
•riJG

rfe=#9or'L;
"Ia melihat seorang lelaki, mama hala matahari muncul ia

menampckhan diri

maha ia pun tanpak olehnya, sementara malan hari lelcki itu

136° si|akan merujuk Asia-S7#.A4ch (6/1406).



kedinginan sementara ia menampakyia."\36\

Dalam  hadits  disebutkan:  Bahwa  Ibnu  Amr  melihat  seorang
laki-laki yang tengch ihrani berteduh, maka ia pun berkata,

•3',LJ+f*,g±i
CCTampakkch bagi Dzat yang engkou berihram untuk-Nya."

Demikian  yang  diriwayackan  oleh  para  penutur  hadits,  yaitu
derlganfathahpaldeLalifdankasrahpaha!ap`,dariadh:bgitu.

AIAshma'imengatakan,"Semestinyaituadalah:C=i}i[iJ,€j;g!
'ti dengan hasrah pavda alif dan i iathah paha h_a`, darn dhch_iitu-adh!;a;.

Karena ia menyuruhnya untuk keluar kepada sinar matahari. Contohnya
dari  fiman  Allah  ra'a/"   I;j=   Y'6   \;i,   i;:I::   ty'   cfu€{3  `dr#
sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidck drla) akan
ditimpa panas matahari di dalamnyal ." Lain ±a. rmengucapkan svair..

\{4j,i ,a;\{jj.i j u=:>f :+£jl I;;               £; tryf ®€ 3' 'i====;,
C`Aha berjemur utukrNya agar kelak aku bernaung dengan

naungan-Nya,

karena noungan dart panas merttari di hari kiamat sangatlch
melindungi."

Qira`ah Abu Amr dan orang-orang Kufch selaln `Ashim dalam
riwayat Abu Bakar darinya:   &f3, dengan/atAczA pada foc7neoA karena

dianggap  `crrfo/pada  €L;;i  jf. Bisa juga pada posisi rcr/a ' sebagal  `clffr/

pada tempat. Maknanya: dan bagimu, bahwa engkau tidak merasa haus
di  dalannya.   Yang  lainnya  membacanya  dengan  faczsrc7A]362  karena

L36L  Bait syair ini dicantumkan di dalan A/-£7.sa» (entri:  A*clfAarcr) dan dijadikan

tychJ.d oleh As-Suyuthi di dalam [4d-D.or .4/ Ma»tsur (3/310) dan AI Farra`  di dalam
"";#2'.€'irg:£`¥ei2g/i94ZrmfrpadaAa„,zaAadalchqira`ahmufawatirsebagaimana



dianggap sebagai permulaan kalimat atau sebagai  `af¢/pada cfu'6£. ]363

Firman AIlah:

j#tsa¢j';ij=isg:J6 i,4`l€Lfj
ca`:j£C±c;'JC;rii,*±=<6©fi`.Y€giv'y'#{

:r¢©ts#.'4€±;:\:8=Z3:#f3£cr,C±;e6i€6i;'

© Csifj,45;'66,'di?;'i¥f
`` Kemndian syetan membisikkan pikiran jahat kepadanya,

dengan berkata, ` Hal Adrm, maukah saya tunjukhan kepada
kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasoR'

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nQtmpcklah
bagi keduanya aural-auratnya dan mulailah keduanya

menutupinya dengan down-darn (yang ada di) surga, dan
durhakalah Ada[m kepada Twhan dan sesatlah ia. Kemudian
Tuhannya memtlihnya maka Dia menerima taubatnya dan

"embe".#)7¢ pcfw#j#k." (Qs. Thaahaa [20] : 120-122)

Firman Allah SWT,  ;i;£Jt ,4j£ €j;;S  "Kemztd7.c7# sye/cJ#
membisikkan     pikiran    jahat     kepadanya."    Ped]ctasa][nya.    sndaln

:::::t:,kafdvpr£,jsLE:o±A;al;j3:?#5`g;:Z;;'#msoy„eha:
saya tunjuk:ken kepade karm pohon khuldi  dan kerajaan yang tidak

dicantumkan di dalam 7lagrz.A AmIviny7., hal. 142.
]363Si|akanmemjuk/'rabA/g!z7.`ankaryaAn-Nulas(3/59.
]364 Si|akan merujuk penafsiran ayat 20 dari surah AI A'raaf.



chcr# bz.Mcrsa?" Ini menunjukkan teriadinya dialog, dan bahwa iblis telch

masuk ke surga melalui mulut ular sebagainana yang telah dipaparkan
dalaln  surah  AI  Baqarah.[365  Di  sana juga  telch  dijelaskan  tentang

pohon  tersebut  dan  pendapat  para  ulana  mengenainya,  maka  tidak
perludiulangdisini.\:j:e\:;;€\:jJ;;'\:{±`:i:\±c;'JC;r\;,t{±=<6
-Sf  ±f i  cx `CMaka Fkdrin;a in;maha; d:ari buck poh:; itu,  lalu

nanpaklch  bagi  kedunnya  aurat-auratnya  dan  mulailch  kedranya
menutupinya dengan daun-dawn (yang ada di)  surga."  hi juga, teidn
dipaparkan dalan surah A| A'raaf. L366

A| Farra` ]367 mengatakan, "Pengertian l:jj;;' dalam bahasa Arab
adalah crgbcz/clcr ¢eduanya datang)." Lebih jauh ia mengatakan,  "Ada

yang "erLgatdsan ®aln:wal mahaanya.).. ja 'alaa yalshiqaani  `alaihimaa
wcrrag   c}f-/J.I.#   ¢eduanya  menempelkan  darn  pohon  tin  pada  diri
masing-masing)."

FimanAIlahSWT,gJ:5,'4€!;i;\:5Z:i"da#d2frfecrha/aA[4drm
kepada Tuham dan sesatlch ia."

Mengenai potongan ayat ini dibahas enam masalah:

Pertan'ra..  Firm:an  AAIch  SWT,       '{;:i  "dan  durhakalalt'

pendapat tentang dosa-dosa para nabi telah dikemukakan dalam surah
AIBaqarah.1368

Sebagian ulama mutaalchir kami mengatakan, ``Yang selayaknya

dikatakan  adalch:   Bahwa  AIlah  rcz 'cr/cr  telah  mengabarkan  tentang

perbuntan  dosa  yang  dilakukan  sebagian  yang  lain  dan  dinisbatkan
kepada   mereka,   mereka   semua   tercela   akibat   dosa   itu.   Mereka

]365 Si|akan merujuk penafsiran ayat 35 dari surah AI Baqarall.
]366 Si|akan merujuk penafsiran ayat 22 dari surah AI A'raaf.
L367si|ckanmerujukA4a'anz.4/gav`a„(2/194).
]368Si|akanmerujukpenafsiranayat35darisurahAIBaqarah.



diberitchu  tentang   ini   karena  mengenai   diri   mereka,   dan  mereka
merupakan ketunman darinya, 1alu mereka memohon anpun dari dosa
itu dan bertaubat.

Semun ini  disebutkan di banyak tempat yang  globalnya tidak

dapat  ditakwilkan,  nanun  semua  ini  tidak  menyebabkan  dosa  pada
nasib mereka.  Karena hal-hal yang berdampak dari mereka sangatlch

jarang, dan itu pun karena kekelin]an dan lupa, atau penakwilan yang
memang mengarahkan ke sana. Maka sebenarnya bila dipandang dari
sudut selain mereka, maka itu adalah kebaikan, walaupun bagi mereka
sendiri (yang melakukan kekeliruan) itu adalah keburukan pada nasib
mereka, karena ketinggian martabatnya.

Sebab ndakalanya orang yang bersalah dihukum karena sesuatu

yang bila dilakukan oleh hakim malah diberi pahala.  Dan karena itu
mereka akan simpati kelck di hari kianat, disanping itu mereka merasa
amen, tentram dan selamat.':

Lebih jaul  ia  mengatakan,  "Inilah  yang  benar.  Bagus  sekali

perkataan AI Junaid ketika ia mengemukakan,  `Kebaikan orang-orang
baik adalah keburukan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka
itu utemoga shalawat dan salam AIlch dilimpahkan pada mereka-,
walaupun  mash-mash  telah  menyatakan  teljadinya  dosa  dari  mereka,

maka itu tidak lebih dari nasib mereka, dan itu tidak menodai martabat
mereka,  bahkan  malch  Allah  melindungi  mereka,  mengkhususkan,
menunjuki, memuji, dan memilih mereka, semoga shalawat dan salan
AIlah dilimpahkan pada mereka."

jKedw¢:  AI  Qadhi  Abu  Bckar  bin  Al  `drabi]369  mengatakan,
"Tidak boleh seorang pun dari kita sekarang untuk menceritakan hal itu

berkenaan    dengan    Adam,    kecuali    bila    kita    memang    tengah

1369si|ckanmerujukAAha.4/gz„`a7z(3/126l).



membahasnya di tengch fiman AIlch ra 'a/a mengenainya, atau sabda
Nabi-Nya.  Adapun  memulainya  sendiri,  maka  itu  tidak  boleh  kita
lakukan terhadap para pendahulu kita yang dekat  dengan  kita,  yang
menjadi teladan bagi kita,  apalagi terhadap bapak pertama kita yang
agung  dan mulia.Iagi  seorang nabi  paling dahulu,  yang mana AIlah
SWT   telch   menerina   udzumya,   menerima   taubatnya   dan   telah
menganpuninya."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Jika  terhadap  makhluk  saja
tidak boleh, maka apalagi berbicara tentang si fat-sifat Allah  `4zza wa
/a//a, seperti tangan, kaki, jari, sanping, tunm dan sebagainya, tentu itu
lebih tidak boleh lagi. Jadi tidak boleh memulai sendiri pembahasan itu
kecuali  di tengch bacaan Kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya.  Karena
itulah  Imam  Malik  bin  Anas  RA  mengatakan,  "Barangsiapa  yang
menyandangkan sesuatu pada Dzat Allah  `14zzai wa /cz//c7 seperti fiman-
Nya..  '¥;}=1  fi  'X. '>ffl  €16; Ccirang-orang rchudi  berhata, CTangan
4//ch    ferbe/e»ggzf'."    (Qs.    AI    Man`idah    [5]:    64),    seraya    ia

mengisyaratkan tangannya ke lehemya. Bedtu juga berkenaan dengan

pendengaran   dan   penglihatan,   harus   menchendkan   pembicaraan
mengenai itu, karena dengan begitu berarti menyerupakan Allah ra 'cr/a
dengan dirinya.

iKcft.gr: Para imam hadits meriwayatkan, lafachnya dari Muslim,
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

\=;  tL,i+i  ,c.9f  .isT  t.  :uLj£  ]i=  tuLj;i  i;i  ai

£ &i flfei  {uL; u: :i;i ij' ]a;  .agjoi i. cl>ij
&1:;-is;ij;i;j#.ul;t:.oJ±di''kJ4~*J;3

.'ufr:.+;isT*9fadyf,i;#;a.ij56j£



CCAdam   dan   Musa   berdebat.   Musa  berkata,   `Wahai   Adam,

engkaulah  bapak  hami,   eng'kou  telah  merugikan  kami  dan
mengeluarkan kand dari surga. ' Adrm berkata kepadanya, `Hai

Musa,  Allah  `Azza wa Jalla telah memilihau dengan Kalam-
Nya  dan  menuliskan  gTaurat)  untu:kin:u  dengan  Tangan-Nya.

Hal  Musa,  apakch  engkou  mencelaku  untuk  suatu  hal  yang
telah Allah  tetapkan  atasha  empat  puluh  tahun  sebelum  Dia
menciptakanku? ' Maha Adam mendebat Musa." I:.igakdhi.

AI  Muhlib  mengatakan,  "Sabda beliau:  i.j;  isT  €ij  `Mcrha
4dcrm me7.cJebcr/ A4cjsa' yalmi mengalahkan hujj ch Musa."

Al-Laits bin Sa'id mengatakan, "Benarnya argumen Adam AS
terhadap   Musa   AS   pada   kisah   ini,   karena   Allah   rcr'cr/a   telah
mengampuni    kesalahan   Adan   dan   menerima   taubatnya,   maka
semestinya Musa tidak mencela kesalahan yang telah diampuni Allah
ra 'cr/a.  Karena itulch Adam mengatakan,  `Engkau Musa yang Allah
datangkan Taurat kepadanu, dan di dalannya terdapat segala sesuatu,
maka   en8kau   telah   mendapati   di   dalamnya   bahwa   Allah   telah
menetapkan  kemaksiatan  itu  atasku,  telah  menetapkan  pertaubatan
bagiku dari maksiat itu, dan menggugurkan cela dariku. Apakah engkau

mencelaku sementara Allah tidak mencelaku.' Seperti ini pula argumen
Ibnu Umar kepada orang yang mengatakan kepadanya, ` Sesungguhnya
Utsman melarikan diri ketika perang Uhud. ' Maka Ibnu Umar berkata,
`Utsman  tidak  berdosa,   karena  Allah   rcr'cr/cz  telch  memaafkannya

dengar\ fi:rl\[-an:Nya..  FSF£ '&\i \i= =f13 C Dan sesungguhnya Allah telah

"emberz. mcr 'cr/feprc7cr merefacz. ' (Qs. Aali `Imraan [3] :  155)."

Ada juga  yang  mengatakan,  bahwa  Adam  AS  adalah  bapak

(manusia),  maka  mencelanya  bukanlah  bentuk  berbakti  kepadanya,
walaupun karena hal yang bila dilakukan oleh selainnya layak dicela,



karena Allah  ra 'a/a telah berfiman mengenai  ibu-bapak yang kafir,
6±;;C'3ri\c3,\=±;±\:;6..Danpergaulilahkeduanyadiduniadengan
ba!.*."  (Qs.  Luqmaan  [31]:   15).  Karena  itulah  Ibrahim  AS,  ketika

x=y::=kffr=::g]:tckj:S¥y:Jipi:gbF:j¥,¥=s¥3,
;)±±   §P= "CJiha  kamu  tidck  berhenti,  mcha  hiscaya  ham_  a:an
kurdyam,  dan  tinggalkanlah  aku  buat  wthL  yang  lama.'   Berkata
n]rahim, ` Semoga keselamatan dilimpahkan kepadanu' ." (Qs. Maryarn

[19]: 46-47). Maka apalagi bapak yang juga seorang nabi yang dipilih
oleh Tuhannya, diterima taubatnya dan diberi petunjuk.

iKecapaf: Adapun orang yang melah]kan kesalahan-kesalahan
dan tidck ada ampunan baginya, maka pala ulama sepakat, bahwa ia

®elaku  kesalahan   rfu)   tidak  boleh  berdalih   seperti   dalih   Adan,
misalnya dengan mengatakan, `Apa engkau mencelaku karena aku telah
membunuh,  atan berzina, atan mencuri, yang telah ditakdirkan AIlah
atasku.'  Dan unat Islam telah sepakat bolehnya memuji  orang yang
bersikap baik atas kebaikannya dan mencela orang yang berbunt buruk
atas kebunikannya dan banyak dosa yang dilrfukannya.

jKc/I.rm: Firman Allah SWT, gL;; "dcm sesaf/crfo I.cl" yakni: maka

rusaklah kehidupamya. Demikian yang dikenukakan oleh An-Naqqasy
dan dipilih oleh AI  Qusyairi.  Saya mendengar guru kani, Ustadz AI
Muqri`  Abu Ja'far AI Qurthubi mengatakan, "gL;; "cJa# seiJat/aft  I.a"

yakni:  maka  rusaklah  kehidupannya  karena  turmnya  ke  dunia."  i4/
Gtry artinya a/ /uscznd aterusakan), ini merxpakan penakwilan orang

yang mengatakan bchwa tsji;  maknanya d»aJ7a (sesat), dari a/ g7zq)a;,
yaitu lawan dari ar-"pAt7 (mendapat petul|juk)

Ada  juga  yang  mengatakan,  bahwa  maknanya  adalah  tidak
mengetahui tempat yang ditunjukkan, yakni: tidak mengetahui bahwa



pohon itu adalah yang dilarang. j4/ GfocI)a/ adalah cz//.clA/. Diriwayatkan
dari  sebagian  mereka,  bahwa  tsL;i  adalah  mual  karena  banyaknya
makan.t37°   Az.ZamakhsyariL37L   mengatakan,   "Walaupun   ini   benar

menurut  dialek  (1ogat)  yang membalik }/cr ` berharakat hasrcrfe  dimana

sebelumnya  cr/z#  maka  ia  mengatakan  untuk  kata /cr#z.)itz  dan  bcrgJ.)"

menjadi: /cI77aa  dan bcrgcrcr,  mereka itu  adalah  Bani  Thayy,  maka ini

adalch penafsiran yang buruk."

jKee#¢m:   AI   Qusyairi  Abu  Nashr  mengatakan,   "Ada  yang

mengatakan,     "4fAcza    cr¢c7czm     wa    gfoczwc7a     (Adan     melakukan

kemaksiatan dan ia sesat), tapi ia tidak disebut  `czcrsAz.# (orang maksiat)

dan tidak pula ghaowJz.# (orang sesat), sebagaimana orang yang pemah

menjahit   sekali,   maka  dikatakan   `menjahit',   dan  tidak   dikatakan
`penj ahit' (tukang jahit) selama ia tidck mengulang-ulang hal itu.

Ada  yang   mengatakan,   "Bagi   majikan   boleh   melontarkan
kepada budaknya ®amba sahayanya) ketika melakukan kesalchan, apa

yang tidak boleh dilontarkan kepada selaimya." Iri terlalu dibunt-bust.
Dan hal seperti ini juga tidak bisa disandangkan kepada para nabi, baik
karena  masih  kecil,  atan  melewalkan  yang  utana,  ataupun  sebelum
kenabian."

Menurut saya (AI Qurthubi): Ini pendapat yang bagus. Imam
Abu Bakar bin Faurik rahinahullah rcr '¢/cr mengatakan, "Hal ini terjadi

padaAdamsebelumkenabian,dalilnyaadalahfirmanAllahr¢'cJ/cr::f€
t3'ii:g g±S Sif e ::S:J '=;:=;) ` Kendien Tuhannya memilihnya maka iria
menerima  taubatnya  dan  memberinya petukyuk:  AIlch "enyedwihan
bchwa   pemilihan   dan   pemberian   petunjuk   itu   setelah   terjadinya
kemaksiatan tersebut. Karena ini terj adi sebelum kenabian, maka secara

t37° Si|akan lihat pendapat-pendapat ihi di dalam Fczffo 4/ gc7dJ.r (3/551 ).
1371Lih.zi/Knynycr/r(2/450).



urmm berlaku juga dosa atas mereka, karena sebelum kenabian tidak
disyariatkan bagi kita untuk membenarkan mereka. Tapi setelah Allah
ra 'a/a mengutuslran mereka kapada para malchluk-Nya,  dan mereka
telah  diperintahlran  untuk  melaksanakan  perintah-Nya,   mereka  itu
texpelihara dari kesalahan,  maka dosa-dosa mereka dahulu tidak lagi
berdanpck  pada  mereka."   Ini  pendapat  yang   sungguh   berharga.
Wallahu a 'lan.

Fir- Auah:

r¥T;g±63'J;c#,
L#ta,,¥1j6

c£;i5+'j©c#.Y'y'i€.fu'jl£'€f#ci±ci3
t2f,i#.f;;,:i£±=rjfe=€i±3:al'626c±9c¢
ch,`jij6©fa;#];'u'cff~±'±;:=i,;y'jg©

*'p'5jjii'Lc£3&,ig©ri:r!'fch,fB&¢j:fr+:a±i
©gifj±jj£S.f¢lil'j:,i.u'e+16,Ji,3:

"AIIah berf imam, ` Turunlah kamu berdun dari surga beTsqma-

sama, sebagian kanu menjadi musuh bagi sebagian yang lain.
Maka jtl.a datoutg kepadrmu petunjuk doripadarKu, lalu

barangsiapa yang nengikut pctunjuk-Ku, ia tidak akan sesat
dan tidak akar. celakoL. Dan barangsiapa berpaling dari

peringatan-Ku,mckosesungguhnyabaginyapenghidwpanyang
sempit, dan Eani okan met.ghimpunkannyo pada hart kianut
doLqm keadaan bltta:' BeTkatalah ia, ` Ya T.Ihanku, mengQtpa
Engkou menghimpunkan aku dalotm keadoun buta, padahal



aku dahulunya adalah seorang yang melthof?' AIlah berftrman,
` Demihianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kani, maka

kamu melupakannya, dan begitu ®ula) pada hurt ini kamu pun
dilupakan.' Dan demihianlah Kami membalas orang yang

mela[mpaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya.
Dan sesungguhnya adrab di akhirat itu lebih berat dan lebih

4cho/." (Qs. Thaahaa [20]: 123-127)

Fiman Allah SWT,  \=;  \±+, lJ±;i j6  "4//CZA ber#rm¢#,
` Turunlah kamu berdua dart surga bersama-sama" AI]ch rmenuni|iiJdk:an

ini kepada Adan dan iblis,  \<i, (darinya) yalmi dari surga. Dan Allah
telah mengatakan kepada iblis,  f;£  Cg'.i; I;+,  Lfi ``Ke/„ar/ch ham%
dart surga itu sebagai orang terhina lagi terusir." (Qs. A:i A:raz[f T:7|..

18),  kemungkinannya  Allah  mengeluarkannya  dari  surga  ke  suatu
tempatdilangit,kemudianmenurunkanyakebumi.3ifgjj€},
"Sebagian    kamu    mertyadi    musuh    bagi    sebagian    yang    lcin."

Penjelasannya  telali  dipaparkan  dalam  surah  AI  Baqarah,]372  yakni:
engkau  adalah  musuh  ular  dan  iblis,  dan  keduanya  adalah  musuh
bagimu.  Ini menunjukkan, bahwa firman-Nya:   1.££;i "r"rzt#/crA facrm«

J>

:::::a::Ek:hi:yTA¥£db=£:¥;ak::::.ke#£St=:n£E
c5:1±  ±±..Maka jika datang kepadarm petunjuk daripada-Ku.. yahai

petunjuk  dan  perkataan  yang  haq.  Penjelasannya  telah  dipaparkan
dalan surah AI Baqarah.

6i4;'S±£fiCclatidakahansesatdantidakahancelaka."
Ibnu  Abbas  mengatakan,  "AIlah  rcI'a/a  menjamin  bagi  siapa  yang
membaca AI Qur`an dan mengamalkarmya, maka ia tidak akan sesat di

L372 si|akan merujuk penafsiran ayat 36 dari surah AI Baqarah.



dunia,   dan   tidak   akan   menderita  di   akhirat."   Lalu   Ibnu   Abbas
membacakan   ayat   ini.   Diriwayatkan   juga   darinya,   "Barangsiapa
membaca AI Qur` an dan mengikutinya, maka Allah akan menunjukinya
dari kesesatan dan memeliharanya dari keburukan penghitungan amal

pada hari kiamat." Kemudian ia membacckan ayat ini.

G±j=±    ;}]    S£Sj  $6  C.Dan  barangsiapa  berpaling  dari
perz.ngz7fcz#~K2/"   yalmi   dari   agama-Ku,   pembacaan   kitab-Ku   dan

pengamalannya.  Ada  juga  yang  mengatakan,  "dari  dalil-dalil  yang
diturunkan."  Kemungkinan juga bchwa  yang  dinaksud  dengan  adz-
dzz.dr  di  sini  adalah  Rasul,  karena acz-dzz.fr  ®eringatan)  itu  darinya

[disanpaikanolehnya].

ki=£5i±:S96"Mahasesungguhnyabaginyapenghidupan
y¢#g  sempzf '  yakni   `az.s}icm  dhq}o;i.ga#  ®enghidupan  yang  sempit).
Dikatakan   mcznez-/   dha"A   (rumah   yang   sempit)   dan    `az.s};   dhand

®enghidupan yang  sempit), bentuk kata t`mggal, kata berbilang dua,
kata mudzakkar, muannats dan janaknya sama. `Anthara mengatakan,

Jj;i`±i::a, I;:i; b!j ;1::,i          I,iif,I.®!; ;¢ iji+i b!
"Jiha mereka disusulkan maka aku ulang, jiha mereka diikat

maka aku tarik, dan bila mereha dibuang di tempat sempit,
maha aku town."

Iajugamengatakan,

];:=j, jJ::zl; ,J'}, ,;; j;                    Ol=£ :)iJ± }' :i;;jo, ®J;
"Sesungguhnya bila kematian irfu bisa misalkan, maha ia dimisalkan

sepertiakutatkalamerekasinggapdikesempitanrunirah."+3]3

t373 Bait syair ini dicantumkan di dalan Dtwrmya, dan ini termasuk buldi pengunt

yang dicantumkan olch Abu Ubaidah di dalam A/a/.ae j4/ gip-`ar (2/32), AI Mawardi



Dibaca juga:  u<::9  seperti  fomat /a '/aa.  Maknanya:  Bchwa
Allali   `J4zzcr  wa  Ja//cl  menetapkan  pada  agana  berupa  kepasrahan,

kerelaan dan tawakkal kepada-Nya dan atas -apa yang diberikan-Nya,
maka pemilik harta hendaknya menginfakkan dari apa yang direzekikan
AIlah  `4zza wa Ja//cr kepadanya dengan toleransi  dan kerelaan,  serta
menjalani  hidup  dengan  luwes,  sebagaimana  fiman  Allah  rcr'cr/a,
££:;S    '-®;;i    ,'}fSj±fi  "Maha   sesungguhnya   akan   Kami   berihan

fepcrc7crjc);¢  kefeidwpa#  yclng  bcrz.*."  (Qs.  An-Nabl   [16]:   97).  Adapun

orang yang belpaling dari agana, maka ia akan dikuasai oleh anbisi

yang  terus   menerus   mengobarkan  ketamakan  untuk  mendapatkan
tambahan   keduniaan,   ia   diliputi   oleh   kekikiran   yang   mengekang
tangamya dari  berinfck,  sehingga kehidupannya menjadi  sempit dan
kondisinya  teraniaya,  sebagaimana  dikatakan  oleh  sebagian  mereka,
"Tidak seorang pun yang beapaling dari mengingat Tuhannya, kecuali

ia telah  menganiaya waktunya,  memburankan  rezekinya  dan  dalan
kehidupannya ada kesempitan."

Ikrimah mengatakan, " feJf adalah pencalarian yang haran."
AI   Hasan  mengatakan,   "Makanan  buruk   dan   zaqqum."   Pendapat
keempat, dan ini yang benar, yaitu adalah adzab kubur. Demikian yang
dikatakan oleh Abu Sa'id AI Khudri dan Abdullch bin Mas'ud, serta
diriwayatkan oleh Abu Hurairch secara marfu'  dari Nabi SAW. Kami
telah mengemukakannya di dalan 4f-rcrcJzfa.rcz¢.

Abu  Hurairah  mengatakan,  "Akan  disempitkan  kepada  orang

kafir di  dalam  kubumya  sehinga tulang-tulang rusuknya bersilangan.
Itulahkehidupanyangsempit.»1374

di dalan Tafsimya (3/33), Abu Hayyan di dalam ,4/ BczAr (6/286) dan Asy-Syaukani di
da,ham Fath AI Qadir (315S5).

[374 Si|akan lihat pendapat-pendapat tentang malma "penghidupan yang sempit" di

dalam /crm;. ' j4/ Baya# (16/163), Tafsir AI Mawardi (3/33), Tafsir Ibnu Katsir (5/316),
AI  Muharrar Al  irajiz (\\1\\2., \\3), AI  Bahr  AI  Muhith (61286, 2.8]) dan Fath Al



6ij^3=±Sii..'.;:i±;4..DanKaniakanmenghimpunharmya
pada hari kiamat dalam keadaan buta." S:`ialrfu pendapat "enyednman::.
Dapat  melihat  dalam  suafu  kondisi,  dan  buta  dalam  kondisi  lain.
KeterangannyatelchdipaparkandiakhirsunhA||sra`.]375

Ada juga yang mengatakan, "Buta terhadap hujjali." Demikian

yang dikatakan oleh Mujahid.

Ada juga yang mengatakan, ``Buta terhadap arah-arah kebaikan,
tidak dapat mengetahui sedikit pun darinya."

Ada   juga   yang   mengatakan,   "Buta   terhadap   cara   untuk
mencegah  adzab  dari  dirinya,  sebagaimana  orang  buta  yang  tidak
mempunyaicaraterhadapapayangtidckdapatdi|ihatnya."]376

6;S~(±±;S='},;±Sis"Berhatalahia,CYaTuhanku,mengapa
Enghau menghimpunkan aku dalam keadaan buta" yalapi.: kareun. dosa,
apa Engkau menghukumku dengan kebutaan. Jfj;;  £?lJ;'Lj' "p¢d"
aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" yakri sowalchl di drrha..

Seolah-olah ia mengira tidak mempunyai dosa.

mnu Abbas dan Mujahid mengatakan, "Yakni I;3f ~¢;±'ifi  1,

a::,:£E(#:±g%a%anh#]naak:ddaa##un##a;a:stea:r'ae:drgENydaffnpg

me/i.haJ?), yakni mengetahui hujjahku."

AI Qusyairi mengatakan, "Ini jauh dari mengena, karena orang
kafir tidak mempunyai hujjah di dunia."

{±±/.i.fi)iNf£Sis``Allahberftrman,`Demihianlah,telahdatang
keprdcrmw ay¢f-a)/clf Kam!" yalmi AIlah ra 'a/a mengatckan kepadanya,

gaq!;5(3/ii£¥merujukpenafsinayatg7darisulAIIsraa`.
L376  si|akan  |ihat pendapat-pendapat  ini  di  dalam /anz.' .4/ Bay¢»  (16/165)  dan

Tatsir AI Mawardi (3/3).



C.&ii.  6ffi)  £u;ff£ Sis (Dendkianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat

Kam7)."  yalmi  bukti-bulcti  Kami  untuk  menunjukkan  keesaan  dan

kekuasaan  Kami.   Ifjs  "mcha  hamw  me/I/prha»#ys"  yakni  kanu
meninggalkannya,  tidak  memperhatikannya  dan  belpaling  darinya.

:;±'Fffl6[,f±Z6"danbegitudrla)padahariihikarmpundilupakan."
Yakni kamu dibiarkan di dalam adzab. Maksudnya adalch Jahannam.

i:S} .S ¢;;i  irif&6 C.Dan derhikianlah Kwi membalas orang
ycz«g  me/crmpczzfz.  bczfaLs"  yalmi:   sebagaimana  Kami  membalas  orang

yang   bexpaling   dari   AI   Qur`an,   serta   dari   memperhatikan   dan
memikirkan ciptaan-ciptaan, dan melampuai batas dalam kemaksiatan.
.,i,i  €SJ6> b±§. .;j3 .Cdan tidak p:Icay.a ,pep.aqa,,?at-ayat Tuharmya"

yakni tidak membenarkannya.   ifi  i;±;S.i ¢li=j'j ``D¢# Jesw»ggz/Anyq
aiczz¢b dJ. crftz.raf i./I/ /ebz.fo bercrf" yakni lebih berat daripada kehidupan

yang sempit dan adzab kubur. g;'5  "dan /ebz.A fehar' yakni lebih abadi
dan lebih kekal, karena tidak akan berhenti dan tidak pula berakhir.

Fiman Auah:

i!£..,,`,,j6ji=;9£.ti3peffiif##+#i
CS,6es¢.ufcr,££=:"isF¥jp'©tSt!j¢y:*.S'tfu,i`5

j34.u'¥,a2j£#ti#+`8©==£ffi
3qtc3jrij€±=s!!€fd>~6i:ip'Lf;#j3;'c££jtEj£

©t;}=ffi,
``Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi meTeka (kaum

musyrikin) berapa banyaknya Kant membinasakan umat-umat



sebelum mereka, padchal mereka berjalan (di bekas-bekas)
tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang

demihian itu terdapat ta[nda-tanda bagi orang yang berakal.
Dan sekiranya tidak ado suatu ketctapan dart Allah yang telah

terdahulu atau tidak ado ajal yang telah diteutuhan, pasti
(adrab itu) menimpa meTeka. Maka sabarlah kumu atas apa

yang mereka katakan, dan beriasbihlah dengan memuji
Tuhanmu, sebelwm teTbit matahari dan sebelum terbenotmnya
dan bertasbih pulalah pada walcturwaktu di malam hari dan

pada waklu-waktu di slang hari, supaya kumu merasa senang."
(Qs. Thaahaa [20]: 128-130)

Fiman  AIlah  SWT,     #  #+  #f  "Waha  fz.dcwlhaA  men/.ndz.

pegiv»/.«*  hagz.  mereha   qc»w7e  mz4s)„jfa.»/"  maksudnya  adalah  kaum
musyrikin  Mekkah,  yakni:  apakch  belum  jelas  bagi  mereka  berita
tentang   umat-umat   terdahulu   sebelum   mereka   yang   telah   Kani
binasakan, padahal mereka ifu berialan di bekas tempat-tempat mereka
ketika bepergian dan keluar untuk bemiaga mencari penchidupan, tidak
dapatkah mereka memperhatikan negeri-negeri para umat yang telch
berlalu  dan  generasi-generasi  yang  telah  lampau?  Yakni:  Tidakkal
mereka  takut   akan   ditimpakan   kepada  mereka   seperti   apa   yang
ditimpakankepadaorangrorangkafirsebelummereka?

Ibnu Abbas,  As-Sulani  dan yang  lainnya membacanya:    +`

i{|',1377   dengan   m„f,   ini   lebin  jelas.   Adapun     };;   dengan  fa`
kerumitannya pada/z7 'z./. Mengenai hal ini para ahli Kufch mengatakan,
"f adalah /a'„  iin-Nuhas'378  mengatakap  "Ini  salah,  karena  ;r

L377  Qira`ch  ini  dischedcan  olch  mnu  Athiych  di  dalan .4/ 4/qAer7iar .4/  Wa/.ie

(1]']!i4±faAbLue:j#T,r¥b#gurA!£#,6(:)f88).



adalah  partikel  tanya,  sehingga  yang  sebelumnya  tidak  berpengaruh
terhadapnya."

Az-Zujjaj  mengatakan,  "Maknanya:  owJa/czm  yc!fodz.  /aAzfm  a/

crmr bz. I.ft/crakz.urcr ma# awcrrfucra Ovlaka tidakkah menjadi petunjuk bagi

mereka  perkara  bchwa  Kani  membinasakan  umat-umat  yang  telah
Kami binasckan)."

Hakikat   pengertian      };J   adalah   )/¢dw//w    `a/aa   a/   fowcJaa

(menunjukkan kepeda petunjuk), mcka/a 'z.Jnya di siri adalah aJ fo#dc[cr,
perkiraarmya:  cr/cr/am }jchdi. a/ fewcha¢ /afo#m  quaka tidakkah petunjuk
itu  menunjukkan  kepada  mereka).  Az-Zujjaj  mengatckan,  "f pada

posisi»crsAczbkarenapengaruhkata:ffii."

Fiman Allah SWT,  CS, See €uf   cr, ££=   #izF {F'p' "Dam
sekiranya tidak add suatu ketetapan dart AIlch yang telah terdahulu,

p4s#.  /cldzab  I.fw/  me#z.mpa  mereha."  Pada  redaksi  kalimat  ada  ada
/cFgdz.in wa  fa 'kfaz.r (mendaliulukan dan mengemukankan kata),  yakni:

walaulaa kalimatun sabaqat rain rabbika wa Of alun musamma lahaane
/I.zacr"crH  @an  sekiranya  tidak  ada  suatu  ketetapan  dari  Allah  yang
telah  terdchulu  dan  ajal  yang  telch  ditentukan,   pasti   [adzab   itu]
meninpa mereka). Jsm frocr#cr tidak ditanpakkan.

dz,e„fuha¥;ZitryalaJch¥;fnfo;apckalan»£,#:£fyie(£:::"#t#"£8su':;:
adalah kiamat."1379 Demikian juga yang dikatakan oleh AI Qutabi.

Ada  juga  yang  mengatakan,   "Penangguhan  mereka  hingga

Perang Badar.» 1380

Firman Allah SWT, £al'ife'. [ ef jT:l`6  "A4czha sczbcrr/ch ham«

'379 Pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/33) dan Ibnu

Athiy8#,iddalan4"wharrarA/Wa/.z.z(1l/115).



afas qur ya#g mereha fofclha#" Allah ra 'aJa memerintahkannya untuk
bersabar terhadap perkataan mereka yang menyebutkan bahwa beliau
adalah  tukang   sihir,   dukun,  pendusta  dan  sebagainya.   Maknanya:
Janganlah  berkumpul  dengan  mereka,  karena  ada  waktu  yang  telch
ditentukan untuk adzab mereka yang tidak dapat dimajukan maupun
ditangguhkan. Kemudian ada yang mengatakan, bahwa ayat ini dihapus

thukumnya)  oleh  ayat  yang  memerintahkan  perang.  Ada juga  yang
mengatckan  tidak  dihapus,  kanena  orang-orang  kafir  tidak  berubah
setelah  diturunkannya  ayat  yang  memerintahkan  untuk  memerangi
mereka,bahkansebagianbesarmerekatetapdemikian.L38]

o;1)i  e±S±  ]±  6):>;  i;:e,  aj;4 ..Dan bertasbihlah dengan
memoyi   Tuhanrm,   sebelum   terbit   matahari."   Mayohas   peprapwil
mengatakan, "Ini mengisyaralkan shalat yang lima."  u;£Jt  @Z££  j3

EErdEE

'tt..Dan-sebelum

3;i"DanbertT].i,h

"SebeJz{m ferbz.f mafclfo¢ri" yaitu shalat Subuh,

ferGe#amnyw" yaitu shalat Ashar.  a=  d9€f

pulalah p;da ;aktu-waktu di mal== ha;r. y=rfu sinai lsyal.   i\$1j]$
3ql``da#prdrwha-warfudz.£z.¢#gharz."yaituMahgribdanzhuhur,
karena Zhuhr di akhir ujung siang pertana dan awal ujung siang kedua,
sedangkan  ujung  ketiga  saat  terbenannya  matahari   adalah  waktu
Marfub.

Ada juga yang mengatakan, "Siang hari terbagi dua dipisah oleh

tergelincimya matahari (tengah   hari), dan setiap bagian ada dun tepi

lyakni ujung dan pangkal]. Jadi, saat tergelincimya matahari terdapat
dua tepi, yaitu ujung dari baSan yang pertana dan pan8kal dari bagian

yang  satu  lagi.  Maka  Allah  mengatakan tentang  kedua  tepi  dengan

]38] Pendapat yang menyatakan tidak dihapus adalah pendapat yang benar, karena

penchapusan tidak tejadi kecuali saat teriadinya kontradiksi antara dua ayat atan dua
dalil dimana tidak dapat disingkronkan, dan alhamdulillah ini tidak terdapat di dalam
AI Qur`an. Kani telah membicarakan tentang masalah ini di lebih dari satu tempat
dalan taftir ini.



ungkapan arforcra/  (tepi-tepi),  seperti halnya redaksi firman-Nya:    J=
18€fi;==CMahasesungguhnyahatikarmberduatelchcondong(untuk

me"erz."cr\  kebcrl.ha#/.'    (Qs.    At-Tabriim    [66]:    4)."    Pendapat    ini

diisyaratkan oleh Ibnu Faurak di dalan ,4/ A4nyfa./.

Ada juga  yang  mengatakan,  "47®-IVcrfoaar  (siang  hari)  adalah

sebutan jenis, maka setiap hari ada ujungnya, maka dari itu disebutkan
dengan bentuk janak karena dikembalikan kepada setiap siang.   c$2~G`:

€,

ej\ "waAJzt-wcrkf« dz. rna/am frarz" yakni saat-saat malan, berfuk kata
tunggalnya  cr/  crcr#clcl`  adalah  I.nyif#,   i.#a#  dan  a#ocr.  Ada juga  yang

mengatakan,   bchwa   yang   dincksud   oleh   ayat   ini   adalch   shalat
tathawwu'. L382 Demikian yang dikatakan oleh AI Hasan.

£± ;&:1 C`Supaya hamu merasa senang'  dougan i iathch pavha
fa `, yakni: supaya kanu mendapat pahala yang engkau senangi karena
anal-anal  ini.  AI  Kisa`i  dan Abu Bakar  dari  `Ashim membacanya:

¢}:,  dengan d7!ammaA pada fo`,]383  yakni:  supaya kanu diberi  apa
yang kanu senangi.

Firman Allah:

G:foi3#f;f3#;6££i€,4>C£'cjfa±±£3i<¥'p'
y'±ee¥`$3j&£rfuij£;j©cffS¥¢'u'£f3j5j,

©dsj*,fry.{jBdi+j#dr62as
`CDan janganlah kanu tujukan kedua matoimu kepada apa yang

telah Kolmi berikan kepada golongan-golongan dart mereka,

]382 Disebutkan o|eh AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/34), dari AI Hasan.
[383  hi Qira`ah mutawatir.  Ibnu AI Jazari menyebutkannya di  dalam  rcrgrzb .4H-

Ivay, hal. 142.



sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kotnd cobal meTeka
dengannyoL. Dan karunia Tuhan kq[mu adqLlah lebih balk dan

lebih kekal. Dan periutahkanlah kepade keluargumu
mendirikun shalat dun beTsabotrlah kanu dalam

mengerjakannycL Ken.1 tidak meminta rezeki kepadrmu,
Kantlah yang memberi rezehi kepadrmu. Dan ahibat lyang

balk) itu adalah botgi oTang yang bertakwa."

(Qs. Thaahaa [20]: 131-132)

FimanAIlahswT,a,4>\=EL'[d}ds€£31<Y;'``Da»/.ngndaA
kamu dyukan kedua matanu kepade apa yang telch Kami berikan:'
Penjelasan maknanya telah dipaparkan dalam surah A| ±±ijr.]384  6££i

Go/o#gr#-go/o#gz77z) adalah rna/'cf/ [objek penderita]  dari  \=i' (Kczmz.
berz.ha7c),    dan     :i;Sj    (b"ngq)    pada    posisi    »czsAczb    sebagai    ha/

(meneran9kan kondisi).

Az-Zujjaj  mengatakan,  ``;i;Sj pada posisi  rmsAczb  oleh makna
\=1', karena maknanya adalah: Kani jadikan bagi mereka kehidupan
dunia  sebagai  bunga.  Atau  oleh # '/  yang  tidak  ditampakkan,  yaifu:

ja'alnaa,  yalfrii:.  ja'alnaa  lahum  zaharatal  !iayaatid  dunyaa  (Kami
jadikan bagi mereka bunga kehidupan dunia)."

Diriwayathan dari AI Hajjaj juga, "Ada yang mengatakan bahwa
ini adalah 6adr/ dari _ha` pada kata  a,4>,, sebagai tempat,  saperti halnya
ungkapan: marit7rfu bz.Az. ckhaczfat7. (aku melewatinya, saudaramu)."

A|     FaITa`]385     mengisyaratlcannya     mag:hob     sebagai     ha/

a{eterangan kondisi), sedan8kan  `amz./nya adalah:  l=EL'. Ia mengatakan,
"Seperti  unckapan:  marartr  bz.Az.  a/ mz.sfr.I.»  (aku  melewatinya,  yang

]384Si|akanmermjukpenafsiranayat88darisurahAIHijr.
1385Lih.Ma'anz.4/gr`ar(2/196).



miskin)."    Ia    memperkirakan:    Kani    berikan    kepadanya    bunga
kehidupan di  dunia dan perhiasannya."  Bisa juga pada posisi  #crshob

sebagai  "asifer,]386  seperti  firman-Nya:  }1  a;=p  ``Perdwafo#  ,4//a¢"

(Qs.  jin-Nand  [27]:  88),  &1  `LfeJ  "Sebclgr!. /.a#jj  cJarz. j4/Jafo"  (Qs.  An-
Nisaa` [4] :  122)]387 dan se6againya.

Yang paling tepat adalah dianggap pada posisi "crsfocrb sebagai

ha/ ¢eterangan kondisi), dan faowl.7mya dibuang karena ia berharakat
s3;##aT#gedty?6±Dfa:%##,"a%ar%S:Zpacar#E.Usa,a%g*::

(Qs. Yaasin [36]: 40) dengan Jrosfaab pada kata ?\=}t karena pengaruh
kata  3>\;,  dengan perkiraan dibuangnya fcr7owz.#  karena ia swhaH  dan

/¢7#nyajugaswfu#.Lalukata3jifpadaposisikfea/Gdfekarenasebagai
badcr/dari[padaredaksikalimat:z,Ai>\==L'(ji(fepodocrpa}ngfe/ch
Kami  berikanty,  sehigga pelkiraannya;.  walaa  tamuddanna  `ainaika
z./acz/ Zay4aq.d dz»ny«a zaArafarz  @an janganlah kanu tujukan kedun
matanukepadakehidupanduniayangsaatberbunga,)

Tidaklah tepat bila  :i;£j dianggap  sebagai  bacJa/ dari  C yang
sebagai tempat pada kalimat:  \==L' [ j£(feprda apr }/a#g /e/clfe Kamz.

f2/A Kamz. cob-az. mereha) terkait dengan  \=L''±3i^  -}S] '-.!;;i (sebagai bunga kehidapan dunid),
E-ERE

berz.ha#), karena

(Kami beri7wi) dan
yakni hiasannya dengan tumbuhan.

j4z-Zzforch,   dengan /crffocrfa  pada  ztzz.  dan  4cr`  adalch  cahaya

tunbuh-tunbuhan. ,4z-Z%froraA, dengan cJ7zcrmmc7A pada zczz. dan /czfAczA

pada  _ha`   adalah  bintang.   Banu  Zuhrch,   dengan  swha#  pada  #cr`.
Demkian yang dikatakan oleh Ibnu Aziz.

[386 urn. |m|a' Ma Manna Bihi Ar-Rah_man (2/\2:9).
]387  Qs.  jin-Nisaa`  [4]:  122;  Yuunus  [10]:  4,  55;  AI Kahfi  [18]:  21;  AI  Qashash

[28]:  13; Ar-Ruun [30]:  6, 60; Luqman [31]:  9, 33; Faathir [35]:  5; Az-Zumar [39]:
20; Ghaafir [40]: 55, 77; AI Jaatsiyah [45]: 32; AI A±qaf [46]:  17.



Isa bin Umar membacanya:  i;i3,  dengan /z7fhafo  pada ha`,t388
seperti »afr dan rechar (sungai). Dikatakan Sz.raq7. zcaA!.r, yalmi lentera

yang terang. ZBfr a/ ay/.cot, yakni wama pepohonan yang mengkilap.
Dalanhaditsdisebutkan:,ejnji3i*3;±>alj*:Pl'o6yahiNabi
SAW berkulit terang. Sesuatu yang terang disebut zzzflhz.r, dan ifu adalal
wama yang paling bagus.

LEI~,
"zmflt* Hrm7. coboz. merefa dengqnyct' untuk kami uji

mereka. Ada juga yang mengatakan, "Untuk Kami jadikan itu sebagai
cobaan   dan   kesesatan   bagi   mereka."   Malma   ayat   ini:    Wahai
Muhanmed,   janganlah   en9kau   berikan   kedudukan   pada   bunga
kehidupan,  karena  tidak  ada  kekekalan  padanya.   £31<    YJ'  "I)a»

/.arzgrndaA    Acrmzf    fujeffacz»"    ini    lebih    mendalam    daripada    "/aa
/a7zzAura#nd' janganlah  en8kau  melihat,  karena  yang  menunjukkan

pandangarmya berarti disertai dcagan anbisi, sedan8kan yang sckedar
melihat kadang tidak disertai dengan ambisi.

Masalah: Sehagian orang mengrtalkan: Sebab t`mmnya ayat ini
adalal  sebagainana  diriwayatlcan  olch  Abu  Rafi'   maula  (mantan
budak) Rasulullch SAW, ia menuturkan, "Scorang yang lemah singgch
menemui Rasulullch SAW, lalu Rasululalh SAW mengutusku kepada
seorang   yaludi,   dan   behau   mengatakan,    `Ka/ckan   fapndap^tz..
Muhammad   mengatakan   kepadamu:   Telch   datang   kepada   kani
seorang yang leTrah,  narmtrl kani tidak mempunyal  apa yang dapat
memperbalki kondisinya.  Kprena it.L juallch tepung sebanyck sekian
dan sekian kepadaku, atou prtyan}lch aku hingga bulan Rdyab.' Oran:8

ychudi  itu beckata,  `Tidak,  keeuali  dengan gadaian.'  Mcka  aku p`m
kembali kapada Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan itu kapada beliap
bdian punbedbda, ` Demi AIlah, sesungguhnya aku adalah jaminan di

]388 Qin`al ini dischutcan olch Al fazal di dalam ragrfo AmIvapr, hal. 142, dan

ia mengatakan, "hi qin`ch Ya'qub, dan ini adalal qin`al mutarvatir."



langit  danl di  bwi`  Seandeinya  ia  mow memberiku  prtyaman  atou
mekyual  kepadaku,  aku` pasti  merunaihannya.  Bowakan  taneng  wi
feprdrnyc7.'  Lalu ,t`mmlch' ayat I ini` sebagai , pelipur  lara  bagi  beliau
mengenaikedulaan.`»1389.

|bmi AthiyahL39° mch8atakan, "Ini kontra indikasi bila dianggap

sebagai  sebabnya,  karena  surah  ini  Makiyah,  sedangkan  kisah  tadi
teljedi di Madinah di akhir nasa hidup Nabi SAW, karena ketika beliau
meninggal,   tameng   beliau  masih  tergadaikan   pada   orang  yahudi
tersebut sesuai dengan kisah tersebut tadi. Yang benar, bahwa ayat ini
senada    dengan    yang    sebelunnya,    yaitu    bahwa    Allah    rcr'cr/a
menjelekkan` mereka . (orang-orang  kafir)   karena  tidck  menganbil

pelajaran   dari   umat-urmt  terdahulu;   kemudian   Allah   mengancan
mereka dengan , adzahi yang ditangguhkan, , `lalu memerintahkan Nabi-
Nya untck memandang rendah perihal mereka, bersabar atas perkataan
mereka serta bexpaling dari harta dan keduniaan lainnya yang ada di
tangan mereka, karena semua itu adalah bencana bagi mereka dan akan
mengantackan mereka kepada kehinaan."

Menurut    saya    (AI    Qurthubi):    Demikian    juga    yang
diriwayatkan dari beliau AS, bahwa beliau melewati seekor unta milik
Bani Mushthalik yang sangat gemuk,]39] kemudian beliau merasa puas
dengan pakaiarmya, karena Allah  `4zzo w¢ J¢//a telah berfirman,   Y:}'
•;:;;'6;±3}=4,(;i:CS|pS±±'.*i::"Danjanganlahkanut¥jukan_kedra

matanm  kepada  apa  yang  telah  Kani  berikan  kepnda  golongan-

]389 Riwayat tentang sebab turmnya ini disebutkan oleh AI Wahidi di dalam ,4sbcJb

An-Nunl, t\al. 229 .
t39°  Si|akan  merujuk .4/ A4cife¢rrc[r ,4/  Wa/.I.z (11/116).  Apa yang  dikatakan  oleh

lbnu Athiyah ini tidak sepenuhnya benar, karena walaupun surch Thaahan Makiyali,
naT#a#a±Fufd:#anp8=e.baebL,#,yaabmweamo#Aga###adi¥e:¥ingkeringsementara

anak-anak untatdi pahanya, demikian ini karena banyaknya lemak dan gemuknya. (477-
Nihayah,3/T]T)     .



gdangr7z: charJ.  mereha.`?' / Kemudian\ Allah  menghibumya2  yang  nana
Alahberfirman;difB#j;y'\£ij~4`:Z}8~fro#z.arwiayahaxp"<ndhaA
/d7.A) b47.A. dcz#  /€bz.A. faefacr/."  Yakni  pahala  Allah  atas  kesabaran  den

sdikit kepedulian terhadap keduniaan adalah lebih baik, ,karena .pahala
iri  lebih  kekal  sedangkan  keduniaan  adalah  fana.  Ada  juga  yang
nengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kanmia ini adalch negeri-
mgeri  yang  ditundukkan  Allah  bagi  orang-orang  yang  beriman  dan
huta ranpasan perang.

Fiman Allah SWT, jjlflf    di£:i i:iy'  "D«» perz'#/chha„aA
kpada keluargamu mendirikan  shalof'  AI:Lath Ta'ala rmermchr]litalhan
leliau  agar  memerintahkan  keluarganya  mendirikan  shalat  sebagai

plaksanaan    perintah    ini    pada    mereka,    dan    bersabar    dalam
nenjalankannya.  Ini  khithab  untuk Nabi  SAW,  dan  semua umatnya
emasuk dalam keumumannya, lebih khusus lagi  ahli bait Q[eluarga)
'ieliau. Setelah tunmnya ayat ini, setiap pagi Nabi SAW pergi ke rumah

7athimah RA dan Ali RA, lalu beliau mengatakan,' "Shalat."

Diriwayatkan, bahwa Urwah bin Az-Zubalr RA, apabila melihat
;esuatu dari khabar tentang para sultan dan kondisi-kondisi mereka, ia
;egera ke runahnya lalu masuk, kemudian ia membaca:  &g± 33:: Y'p'
`Danjangandahkarmdyukankedramatandtirg8a:.;S¥D..danlebih

behar'   kemudian   ia   menyerukan   shalat,   "Shalat,   semoga   Allah
merahmati kalian." Lalu ia pun shalat.

Diriwayatkan    juga,    bahwa    Umar    bin    Khaththab    RA
membangunkan para penghuni rumahnya untuk shalat malan,  dan ia

juga shalat, ini ia lakukan karena menganalkan ayat ini.

Firman Allah SWT,   6+  di£5 Y` ``Kam7. fz.c7ak me7„z.#/a rezefa.

fepcrczczm2f"   yakni:   Kami   tidck  memintamu  untuk  memberi   rezeki

kepada  dirimu  dan  kepada  mereka,  serta  menyibukkan  diri  dengan

GEE



rezeki  sehingga mengesampingkan shalat,  akan tetapi  Kanilal yaig
menjamin   rezekimu   dan   mereka.   Karena   itu,   apabila   keluaga
Rasulullah SAW dilanda kesempitan, beliau menyunh mereka shaht.

%L#Z£'a,Zaft:]}ch©TE±j£¥apapu3f''g'j!£<¥..i?D'*f4¥ftLf*
menciptakan jin  den  manusia  melainkan  supaya  mereha  mengani
kepada-Ku. Aku tidck menghenddi rezeki sedikit pun dart mereha din
Aku  tidak  menghendaki  supaya  memberi  Aku  mckan.  Sesungguhm.a
Allah Dialah Maha Pemberi rezeki." (Q§. Ardz:Dzchyaat [51|.. S6-S8.

Fiman AIlah SWT, d;fi, i=;£j.fj "m» ado.bar ryng bai.*J j«
adalah  bagi  orang yang  bertakwa."  Yalhi..  singa ba]S  o"Bcoirang

yang  berfakwa.  Ada  kalanya  selain  takwa juga  mempunyai  akiba,
nanrm ckibatrya tercela, schingga sckan tidck ada.

Fiman fun:

cj±±{j~C'£;rf,ts+'5i:£jc£,a:6>Git±Y'j'l'.$6j
-Ty,S,8j'Sl±,-,43cr:?,`i=, .Gij!'5©JD£Y't

9#=±=j:±-:®=#:r£;yii#±dij=-i
© `''-''^S

"Danmerehaberkata,`Mengapaiotidakrnembuwabl.kti

kepada kq[mi dari Twhannyat' Dan apakah belum datang
kepaLdamerekilbuktiyQingnyatadariapayangtersebutdi

dalQtm kitqlb-ktiab yang dahulut Dan sekiranyo Kant binasakul
neTeka dengan suatu adzpb sebelum AI Qwr`an itu



(diturunkan) , teutulah mereha berkata, ` Ya Tuhan kant,
mengapa tidak EngkoLu utus seorang Tasul kepada kant, lalu

kuni mengikuti ayah-ayat Engkau sebellLm kami menjadi hina
dan rendah2' Katakanlah , ` Musing-musing (kita) menanti,

maka nantikanlah oleh kqmu sekalian! Maka kamu kelak akan
mengctahui, siapa yang menempuh jalan yqtng lurus dan siotpa

yang telah mendapat petunjuk'." (Qs. ThaLz\haz\ |20|..133-135)

Fiman AIlah SWT, =£u€ cj ,ii:i£> l=jj; Ty'j')` .$6j  "Dan mereha
berkata,   `Mengapa   ia   tidck  membc[wa   buhi   kepada   kant   dari
rzfha##)/cz?'." maksudnya adalali kaum kafir Mekkah, yakhi: mengapa
Muhammad   tidak   membawakan   buldi   kepada   kami   yang   bisa
memastikan pengetahuan yang mendasar, atau bukti lahir seperti unta
dan tongkat, atau mengapa ia tidak membawakan kepada kani bukti-
bukti yang kami ajukan sebngaimana yang dibawakan oleh para nabi
sebel-ya.

Allahra'a/aberfirman,JL)''Y'r+±±Ifj,[::;;rf,i:i'lBi"Du»
apakch belum datang kepada mereka buhi yang nyata dari apa yang
tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?" mcksndnyal adalch TaNIat
Injil  dan kitab-kitab  tedahulu.  Itu  adalah buldi  terbesar karena telah
diberitakan di dalamnya. hi dibaca juga: LiiE:all, L392 dengan /ch72rz/

Ada juga  yang  mengatakan,  "(Yakni)  mengapa  tidak  datang
kepada mereka buldi yang menunjukkan kenabiannya berdasarkan apa

yang    mereka    temukan    di    dalan    kitab-kitab    terdahulu    yang
menyebutlcan tentang khabar gembira."

Ada juga  yang  mengatakan,  "(Yakni)  apakah  belum  sampai

]392  Qira`ch  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiych  di  dalan j4/ M"Aarrar ,4/  Wra/.J.z

(11/118).



kepada mereka bahwa kami telch membinasakan umat-umat terdahulu

yang kafir yang mengajukan pemintaan buhi-bukti. Apa yang dapat
menjaminmerekabiladatangkepadamerekabukti-buldibahwakondisi
mereka akan seperti para umat itu.

Abu Ja'far, Syaibah, Nafi', Abu Amr, Ya'qub, Ibnu Ishak dan
Hafsh membacanya:  ;jS  ij3i, dengan fcr` karena  fcI '#ztmya kata  i£};'p
sedan8kan yang lainnya dengan );¢ `]393 karenaj '/nya didchulukan, dan
karena cz/ btryyz.Jzch adalah cz/ bayoa» dan a/ bzfwhcza#, sehingga mereka

mengembalikan  [d»amz.mya]  kapada maknanya.  Ini  dipilih oleh Abu
Ubaid dan Abu Hatim.

AIKisa`imengemukakanqira`ah:jjqi}++±}`jp*i:+:+€
ia mengatckan, "Berdasarkan ini, boleh juga: 'jjqi  ;j£:4}l  i  a 4?L..,
[in-Nuhas  mengatalqu  "Jika Anda membaca  farm;z'n  pada  kata  i:i?.
dengan ra/cr ', maka Anda menetapkan  a sebagai bacJaJ darinya.  Dan
bila linda membacanya dengan #crshab, maka sebagai ho/ aceterangan
kondisi). Minanya: apakah belum datang secara jelas kepada mereka
apa-apa yang terdapat di dalan kitab-kitab terdahulu.

FimanAIlchsVI,.,apct3?`'£,
-8}S..Dansekiranya

Kami binasakan mereha  dengan suatu adzab  sebelun AI  Qilr`an itw

/ZJi.tw"#ha/" yalmi sebelum diutusnya Muhammad SAW dan turumya
Alq,ygE;\S¥3{e%#g#e#uhaha:e=ha#:'mye=ppa#dba=Eken#ufufs

s£:#=r:gJ:P£?gm£5y#j;e£:Pa;,ida:,?.ck#u¥a,:e|edm:
mengikuti ayat-ayat Engkou sebelum kami mekyadi hina dan rendr"

]393  |ni  temasuk qira`ah  yang mutawatir.  Qin`ah  ini  disebutkan  oleh  lbnu  AI

Jazin di dalan ragrl.a -4trJvtnyp., hal.  142, Ibnu Athiyah di dalam A/ hfaiAa„ar i4/
Wa/.I.z(11/118)danAbuHayyandidalanA/Bafr(6#92).



Ini   dibaca  juga:   ¢:;3±J+j   J'jJ',]394  dengan  bentuk  redaksi   yang  tidak

menyebutkan/cz'I./nya.

Abu    Sa'id    AI    Khudri    meriwayatkan,    ia    mengatakan,
"Rasulullch  SAW  bersabda tentang  orang  yang  mati  di  masa /atrafo

[masa tidak ada rasul Allah], orang gila dan anak kecil,

•JjLJdy3'+f#:gi:|':;4°id:iu,¢.i'jji;
C orang yang mati pada masa fiatrch mengatakan, CTidak ado

kitab dan tidak pula rasul yang datang kepadckwi

Kemudian beliau membacakan ayat:  cj ?\i:.,
Y`±;j\£jjjr;i~Y'P'gjiJl±'.,4:;'`DB»sefa.rany¢Kani binasakan

mereka  dengan  suatu  adzab  sebelun  AI  Qprr`an  itu  (diturunkan),
tentulah mereha berkata, ` Ya Tuhan kami, mengapa tidak Enghau utus
seorang rasul kepada kami.'

.i¥ dy3 i¥ q irf ie d, :+:=j€ p' 9+;  ::jfl®, ]ji;3

:*' ]j* t3L€ *' g* .fro, 047Oji I, 9+; :;,,*0, ]j;;i
J6-* l:I=itJ Ji 6;i -'Ji .6J£.,,i ,iJiJ

*j'ufriffe+;3cfro,~4;a,i,',+
:jiL€j ~4;\i: i, ]# .fro, ,4303i

•*#,},
`Orang  yang  mati  dalan  keadaan  gila  mengatakan,  Cwahai

Tuhanku,  Engkou tidek memberiku  akal  sehingga  dengamya
cku bisa membedckan yang balk dan tidak pula yang buruk:
Semeutara anak kecil mengatakan, Cwahai Tuhan,  aku belum

]394 Qira`ch ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam i4/ Bchr (6/292).



sanpat  pada  amal.'   Ijalu  dianghatlah  neraha  bagi  mereha,
kemidan Allah berhafa kepada mereha, `Kembali padanya dan
masukilah'  lDe;hian  melanividfa-  `Maha  kembali  padanya
atou memasukinya siapa yang pada ilrm Allah sebagai orang

yang bahagia andai soy a ia sampal beramal,  dan tertahanlah
darinya  siapa  yang  dalan  ilmu  Allah  sebagai  orang  yang
sengsara andei soy a sampal pada amal. Lalu AIlah Yang Maha
Suci   lagi   Maha  Tinggj   berfi:rman,   `Kalian   telch   durhaha
terhadap-KIA, apalagi terhadap para rasul-KIN jika saja mereha

drtang kepada kalian' ."

Ini diriwayatkan secara mauquf pada Abu Sa'id, dan mengenai
ini perlu diteliti lebih jauh. Kami telah memaparkannya di dalam 4f-
raczzfa.rczA.  Riwayat  ini  dijadikan dalih oleh orang  yang mengatakan,
bahwa anak-anak dan yang laimya itu clan diuji di akhirat.

'±±:i  `.Lalu ,ka,ysi  mengikuti': pta..Dos:si  :ashab.  .s=bagal

=::-:i.-::-:-::-=;-:-:-:I:-_=::-::-::_-::=:-i-=ii_::::-i:-::-:_:--:::
dalan Jaharman. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ada juga

¥::am::n8:¥=£j¥j€;~Z'#e?:'„"#m:m#::A::n)g:
adzabnya."

3i;;;:;3n3=S"Katakanlah,`Masing-masingquta)menand.
yakni: Katakanlali kepada mereka wahai Muhammad, bahwa masing-
masing kita menanti. Yakni setiap orang yang beriman dan setiap orang

yang kafir masing-masing menunggu belputamya zaman,  kelak akan
diketahui siapa yang akan mendapat pertolongan.

Cff i; €£{ i;;;}t ¢±;;i 6J' 6|;1::::  .## "A4aha



nantikanlch oleh kamu sekalian.I  Maka kanu kelck akan mengetahvi,
siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat

pefzf»/.2fA."   Maksudnya   adalah   agama   yang   lurus   dan   petunjuk.
Maknanya:  Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang mendapat

petunjuk  kepada  agama  yang  benar.  Ada  juga  yang  mengatakan:
®ahwa   maknanya:)   Maka   pada   hari   kiamat   nanti   kanu   akan
mengetahui, siapa yang mendapat petunjuk ke jalan surga. Redaksi ini
mengandung  ancaman  dan peringatan,  dan dengan  inilah  ditutupnya
surah ini.

hi dibaca juga: 6:}iii5' a:):i, Abu Rafi' mengatakan, ``Aku hafal
ini   dari   Rasulullah   SAW."   Demikian  yang   disebutkan   oleh   Az-
Zanakhsyari.L395 Menurut Az-Zujjaj,  J'L` berada pada posisi ra/cr'.  AI
Fana` L396 mengatakan, "Bisa juga pada posisi nndab,  seperti firman-
Nya...  e±t;£3{ S± Li23i 'SS 'as\6 `Dan Allah mengetahui siapa yang
membuat   kerusakan   dari  yang  mengadckan  perbalkan.'   (Qs.   AI
Baqarah   [2]:   220)."  Abu  lshak]397  mengatalran,  "Ini  salah,  karena

patikel tanya tidak dipengaruhi oleh yang sebchmnya, dan  J' di sini
adalah partikel tanya yang berada pada posisi 7iqrzz ' sebagai mwbrndcz `.

Maknanya: Maka kalian kelck clan mengetahui, siapa yang menempuh

jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petLmjuk, kani ataukah
kalian?„

An-Nuhas]398   mengatakan,   "AI   Farra`   berpendapat,   bahwa
Ted;n:er.  '§Sul  J;I;OfI  :i;j  S (siapa yang nerlxp'u,h..jalan yang
/"r2ts) adalah siapa yang tidak sesat, dan makna:  Cfffit j€; (dcz# Sz.ape

)/cr#g  fe/crfe  z#endapcrf  pefzt#/.w#)  adalch  siapa  yang  sesat  kemudian
mendapat petunjuk."

i395Lih..4;Knyryqr(2/453).
1396Lih.A4a'a#}..4Jgur`an(2/197).
1397Lih./'ra6j4/9%r`c}z(3/61).
1398  Ibid.



Ychya   bin   Ya'mur   dan   `Ashim   AI   Jahdari   membacanya:

gj£JI  Jgl:;all  LGti9i  J£  6:}iii€:i,  dengan  tog);dz.d pada  wee  dan  a/I/
i¢ '#!.ts 'setelahnya,]399  seperti  format giv '/a¢  tanpa  ¢a7#zah  Anggapan

f¢ '#!.ts pada kata asJ!-s"I.ra¢ffo adalch sedikit janggal. Allah ra 'cI/cr telah

be:rfi:rr][[ar\,';Ff:=it'SL;fi€Si^`¢Turtyukilchhamijalan_yargl.urus."_(Qs..

AI Faatith  [1]:  6),  di sini dan di tempat lainnya disebutkan sebagai
mzfdz¢faharr.  Pendapat  ini  pun  telch  dibantah  oleh  Abu  Hatim,  yang
nana ia mengatakan,  ``Jika berasal  dari  czs-fcm";2f `,  maka semestinya

as-s2fowc7, dan bila berasal dari as-sowaa ` maka semestinya dikatakan:

as-sz.)a/aa, dengan hasrch pada sz.», dan asalnya as-sz.ay¢a."

Az-Zinakhsyari]4°°  mengatakan,  "Dibaca  juga:   ;lj:JI,  yang
bemakna pertengahan atau a/ masJowz.I.."

An-Nuhas]4°]    mengatakan,   "Bolehnya   qira`ch   Yahya   bin
Ya'mur  dan  AI  Jahdari  karena asalnya adalah czs-sefefaa, jadi  seolah-

olah ia merubah haptzczA menjadi dfaczmmch lalu menggantinya dengan

wow, sebagaimana a/zrfuya dirubah ketika yang sebelumnya/z7fAch.

t399 Qin`ch ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalam /hob A/ g«r`ar kar)ra beliau

driSS."LHm=RE#syof%|£3*¢6rm).
IcO' LEI |'rab AI Qur`an (316E).
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disi,&--i
Firman Allah:

cr:rt±;=€[©6J±;=,ri-j={j;i+::\=>.1,,ifu,`=±;;t

±#=i:i:==:€il3`=i=i=:=#3
©€Lfa:-£fy'*t6j:6f

" Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala analan

mereka, sedang mereha beTada datum kelalaian lagi beTpaling

(daripadanya). Tidak datang kepada mereka suatu ayat AI
Qur` an pun yang baru (diturunkan) dart Tuhan mereka,

melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermaln-
maln, Qag{) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang
whalin itu merahasiakan pembicaraan mereka.. ` Orang ini tidak

lain hanyalah seorang manusia Qua) seperti kamu, maka
o[pakah kamu menerima sthir itu, padahal ko[mu
J„cny¢tsi.fa##jJa?'." (Qs. AI Anbiya` [21] : 1-3)

Fiman Allah SWT, ;i;\± ut,lib, i'i:;t ``re/oA deha/ Aepada
manusia hart menghisab segala amalan mereha." A;bdnllah bin Mas'nd



mengatakan,  "(Surah)  AI  Kahfi,  Maryam,  Thaahaa  dan  AI  Anbiya`
merupakan    perbendaharaan    yang    pertama,    semua    itu    adalah
simpananku,"L4°2 Maksudnya adalch perolehan dan hafalan AI Qur`an

terdahulu, seperti halnya harta simpanan.

Diriwayatkan, bahwa seorang schabat Rasulullah SAW sedang
membangun dinding, lalu ada seseorang yang melewatinya, sementara
hari  itu adalah hari  ditunmkannya  surah ini,  lalu  ia bertanya kepada
orang yang sedang membangun dinding itu, "Apa yang diturunkan dari
AIQur`anhariini?"Orangitupunmenjawab,``Telahfurm:L,,lfl!,i'i#i
'b±j3  -,±i=  c},  -;i;  ;i;)= (Telch dekat kepada manusia hari

menghisab   segala  anilalan  mereka,   sedang  mereha  berada  dalam
kelalaian   lagi   berpaling   [daripadanya])."   Ijal:n   ia,  piim  rmenandf
tangannya deri bangunan itu dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan
membangun lagi selamanya. sungguh hari penchisaban telah dekat."

+<J6\  "re/aA  cJehaf'  yakni  telah  dekat  waktu  dimana  anal
manusia    akan    dihisab.     u,r,\£l},   "fepnda    ma»zA5'z.c7"    Ibnu    Abbas

mengatakan,  "Yang  dimaksud  dengan manusia di  sini  adalah  orang-
orangmusyrik."L4°3IniberdasarkanfimanAIlahr¢'¢/a:Fj:i;:i:;iY€L
'bS;S CCMelainkan  mereha  yLendengarnya,  s_edang  merdka  bermain-

m¢„ hingga:  <;;:. =;fy'  il2{ Cj:tfff "Mcrha c7pc7haA hamw
menerima sihir itu, padahal kanu menyaksikannydi"

Ada yang belpendapat baliwa yang dimaksud adalah manusia
secara  unum,]4°4  walaupun  yang  diisyaratkan  saat  itu  adalah  k€aun
kaflr Quraisy. Hal ini ditunjukkan oleh ayat setelahnya.

]4°2  Atsar  dari  Ibnu  Mas'ud  ini  disebutkan  oleh Ibnu Katsir  di  dalam  Tafsimya

(5/324)  dan  As-Suyuthi  di  dalam j4d-D#rr .4/ A4:izritsur (4/313),  dan  ia  mengatakan,"D¥i%a#A¥£:e££}B#.%i(8%9T)TUAdh-Dharis."

•4°4  Disebutkan  oleh  Ibnu Athiyah di  dalan A/ A4lwfaarrar .4/  Wrcr/.I.z  (11/121)  dan

Abu Hayyan di dalam .4/ Bcrdr (6/295).



Orang yang mengetahui telah dekatnya hari penghisaban amal,

maka  akan  pendeklah  angan-angannya,  dan  jiwanya  akan  mantap
dengan   taubat,   serta  tidak   condong   kepada   keduniaan.   Sehingga,
seolali-olah apa yang telah teljadi itu belum teljadi karena telah sima,

sementara setiap yang akan datang adalch dekat, kematian adalali pasti
tidak akan terelakkan, kematian setiap manusia adalch kianat dirinya,
dan kianat juga telah dekat bila dibandingkan dengan waktu yang telah
berlalu. Maka yang tersisa dari kehidupan dunia lebih sedikit daripada

yang telah berlalu.

Adh-Dhahhak  mengatakan,  "Malma:   ;{3\±   or,lfll~  i'i#i

(Telah dekat kepads manusia hari menghisab segala amalan merekdy
yaitu  adzal)  mereka,   yakni:   orang-orang  Mekkah.   Karena  mereka
menganggap  masih  jauhnya  adzab  yang  dijanjikan  karena  mereka
mendustakan,  padahal  itu  adalah  terbunuhnya  mereka  dalan  perang
Badar.»14o5

ch-Nuhas)406 mengatakan,  "Redaksi  ini tidak boleh berbunyi:

I.qfaraba  AisaabzfAzfm  /I.»  rmasz.,  sehingga  yang  disembunyikan  tidak

mendahului    yang    ditanpakkan,    tidak    boleh    diniatkan    untuk
mengemudiankan."

'b|j3}*isa,;ij"Sedangmerehaberadadalamkelalaian

lagi berpaling (daripadanyay. adalch mubtada` dan khabar. Paha sehin
AI   Qur`an   dibolehkan   7aushab   sebagai   ha/   ateterangan   kondisi).
Mengenai ini ada dua pengertian. Per/ova:   6J=j  ,rijf  i  [ij
C`Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanyay'

yakni lalai di dunia lagi berpaling dari akhirat.

]4°5 Atsar dari Adh-Dhahhck ini disebutkanoleh AI Mawardi di dalani Tafaimya

(3/3i6*siiakanmcmjuk""gur`an(3/63)



Kedzfcz:   lalai  dari  bersiap-siap  untuk  menghadapi  hisab  dan

bexpaling  dari  apa-apa  yang  dibawakan  oleh  Muhammad  SAW.]4°7

Menunt Sibawaih, bchwa wzf di sini bermakna °3!, yaitu yang disebut
oleh  para  ahli  nahwu  sebagai  w«   a/  ha/  (w'a%   yang   berfungsi
-#:#;o:di,±,-£¥¥;=;a:=m:„:ltrchfesgy,?„g#,¥
kanu,  sedang  segolongan  lagi  telah  dicemaskan  oleh  dirt  mereka
Je#dz.rz.." (Qs. Aali `Imraan [3]:  154),

FirmanAllahSWT,+i=±ri;,`cxT±3ct:rt=+=€C"rz.dczA
datang   kepada   mercka   suarfu   ayat   AI   Qprr`an   pun   yang   bani

(diturunhan)  dari  Tulrm mereka."   ¢ji± lyang  baruD  adalEhi rra'at
untuk  ±3  (J4/  gap.`an).  AI  Kisa`i  dan  AI  Farra`  membolehkan
`Cmu|edatsan"  yang bermalmzi:.  maa ya`tiihim  muhdatsan, palha post+si

#asAab  sebagai  ho/.L4°8  AI  Fa|ra`  juga  membolehkan  rc7/cz'  [yakni:

7»2fAdatszf#]    sebagal   »a'dr   untuk   ndzdr.fr.    Karena   jika   Anda
membuang  cri: maka Anda men7/z7 kan dzz.from,  yakni:  mad )Acz `Jz-I.Az.in

deikeun min rabbihin rmthddsun.\4°9

Maksud  ayat  ini  adalah  tentang  tunm  dan  pembacaan  Jibril
kepada Nabi  SAW,  karena Jibril  menunmkan  surah  demi  surah  dan
ayat demi ayat, sebagainana Allah rcz 'cr/cz menurunkan kepadanya dari
waktu ke waktu,L4L° bukan karena AI Qur`an sebagai makhlck.

Ada juga yang mengatakan, "4c7z-dzz.fr adalah yang dengannya
Nabi     SAW     memperingalkan     mereka     den     dengannya     pula

t4°7SilakanmemjukTafiirAIMawardi(3/36)danJ+chj4/gwr`¢#(3/63).
]4°8  Silckan  merujuk  dfa'orf 4/  gwr`a7i  karya  AI  Farra`  (3/197)  dan  J'rab  A/

g"rL;8#/kb%aJin-Nthas(3/63).

L4L° Disebuthan olch AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/36) dan Abu Hayyan di

dalam ,4/ Bafr (6#96).



mengagun9kan mereka."]4" AIlch mengatakan, " ri;j cj (drrz. r#ha»
mereha),"  karena Nabi  SAW tidak berbicara kecuali  berupa wahyu,
maka wejangan dan peringatan Nabi SAW adalah dzz.fr, sebab beliau
adalah yang menyampaikan. Allah ra'¢/a berfiman,    £ji   ~t3± J}£
»335±:   C.Maka   berilah   peringatan,   karena   sesungguhnya   ham

ha#)"/ch ora#g ytng memberj per}.#gata#." (Qs. AI Ghaasyiych [88] :
21).  Dikatakan  "rfuJaa# j  rna/./I.a  cldz-dz!.fr."  (fulan  sedang  di  majlis

drfu).
Ada   juga    yang    mengatakan,    ``4dz-Zkz.fr    adalah    Rasul

sendiri."t4]2  Demikian  yang  dikatakan  oleh  AI  Husain  bin  AI  Fadhl

berdasarkan dalil yang tersirat pada ayat:  ;ati; ;j3. Y€L Ti:i  J£
"Orang ini tidck lain hanyalch seorang mdnusia -Qua) seperti karrm."

Jika yang dinaksud dengan adz-dzz.fr ini adalah AI Qur`an, tentu Allah
"engatdsarL "Hal haadzaa illaa asaathiirul awwaliin." awl tidck lain
hanyalah dongengan orang-orang dahulu)." Dalil penakwilan ini adalah
fimanAIlahra'a/a:axp~f3Y€!3Cj©3|;=a,'a|6j!'j±`;"Dazmerefa
berkata, C Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila:
Dan AI Qpr`an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi selurwh umat."

(Qs. AI Qalam [68]: 51-52) yakni Muhammad SAW. Dan juga firman-
i`ya.. S!;a  ©    {{B        3€\.'EL  5i:!h  of.6 ¢.Sesungguhnya Allah telah
menurunkan peringatan  kepadrnou,  (den  mengutus)  seorang  Rasul."

(Qs. Ath-Thalaaq [65]:  10-11).
'.;;:i:i^    SL   "Melalnkan    mereka    mendengarnya"     yalmi

mendengar Muhammad  SAW,  atau mendengar AI  Qur`an dari Nabi
SAW atau dari unatrya.   6|£=B  .fj "Sedrng mcreha bermcr7.»-maz.in"
Wow di sini adalch wow a/ ha/ yang ditunjukkan oleh redaksi:   i=+,Y'

]4]'  Disebutkan oleh  Ibnu Athiych di  dalam ,4/ ArfefAczrrar j4/  Wra/.I.z (11/122)  dan

Alha\H2aT!%dildianAIBchr{6no®.



-;±±S"flagi)hatimerehadalamkeadaanlalai."Malun'b;:Saidalch

)/cz/#crwc"   (main-main),   ada   juga   yang   mengatakan   )/crs);fcrgfrz./ww#

(menyibukkan  diri).  Jika  takwilannya  dimaknai  sebagai  main-main,
maka yang mereka main-mainkan itu ada dua kemungkinan, perfczma:
dengan  kesenangan  mereka,  dan  4edwcr:  dengan  mendengarkan  apa

yang dibacakan kepada mereka.

Dan  bila penakwilannya  dimaknai  dengan  menyibukkan  diri,
maka apa yang menyibukkan diri  mereka itu ada dua kemungkinan,

perfclmcr: menyibukkan diri dengan keduniaan, karena keduniaan adalah
permainan,sebagaimanafimanAllahra'czha,33i'5€j'C;:3lt:|j3jT\=3£
Ccsesungguhnya   kehidxpan   dunia   hanyalah  permainan   dan   senda

grfrow."  (Qs.  Mufroad  [47]:   36),  dan  fedzAV:  menyibukkan  diri
denganmelecehkandanmenentang.]4)3

AI  Hasan  mengatakan,  "Setiap  kali  diperbaharui  peringatan

terhadapmereka,merekamalchterusmenerusdalankejahilan."]4]4

Ada juga yang mengatakan, "Mereka mendengarkan AI Qur`an
dengan mengolok-olok. "

Finan AIlch S:WT,  *S 'Ei,S  Ccaagi) hati mereha dalam
fecrdcra#  /a/crz®'  yakni  hati  mereka  lengah,  bexpaling  dari  dzikrullch

(mengingat  Allah),  mengesampingkan  pen8hayatan  dan  pemahanan.
Ini berasal dari perkataan orang-orang Arab: Jflhaz.fw  `a7! c7zz.fez. czs-s)/crj `

(aku lalai akan sesuatu) apabila ia meninggalkan dan melewatkannya.
J4/Acrcr-/czAz.);¢# dan /I-haaycz77.  ii>Y'  adalah »a 'aJ yang mendahulul I.".

Di   antara  hak  #cr 'crr  ¢nralifikasi/deskripsi/uraian)   adalah  mengikuti

mcr# 'a/f di  semua I.'rclb, tapi jika #cr 'c}f mendahului  I.sin  maka ia pada

posisi  #osfoczb,   seperti   firman-Nya:    f±=±i   ==;±i  "/Dcr/crm   keodrHJ

[4[3 Si|akan merujuk Tafsir AI Mawardi (3/36).
]4[4 Atsar dari AI Hasan ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam referensi tadi.

GEED



p¢#drngtz# "erefa rwnd%k fe 6ow¢fr." (Qs. AI Qalam [68]: 43),   Z3,\:;

¢5±   iii±  .`Dan  "rungan  ®ohon-po?on  Su_r5a  i¥,),#5::  S L:,i,a_S.i
mere fa."(Qs.AIInsaan[76]:14)danfiman-Nya:j33#£=p,Y'"HaJJ.
mereka dalam keadaan lalai." Scorang penya;ir menga;wh,

Jk ,¢¢J£J;      ife ti=J1;¢ja,
"`Azzchpunyatikartakterurus

yangtampakbagalkanjurang."]4\S

Maksudnya  adalah  f"aJa/  mwfatry.  AI  Kisa`i  dan  AI  Farra`

membolehkan:  *f#  .*`Y,  dengan ra/a ' yang bemakna:  q«/2f%b%fewm
hachl.ystw#.]4t6  Selain  ieduanya  membolehkan  rcr/cr '  sebagai  k#abar

setelch   #aaar   dan   menyembunyikan   m%6afada`.'4`7    AI   Kisa`i
mengatakan,   "Bisa   juga   mdknanya:   I./Jaa   I.srcma 'wwfe#   JaaA!.)/afw#

qwJowbwfewm  (melainkan  mereka  mendengamyfty  sedang  hati  mereka
dalan keadaan lalai).

i;If    a.f{    cj;;€ji    !£:ij  "Dan   mere fa  yc!#g  zfraJjm   jf#
merchas..afan pem6}.caraaro mere fa" yakni membicarakan pendustaan
secara rahasia di antara mereka sendiri. Kemudian Allah menjelaskan

:]#..#;%t&Tjtr:mfaer:a£;„:,:Z:,,1:,,£=fuch:::eafdLT;a:e:::at
!j;:ij (merahasl.afan),  dan itu kembali kepada "a#-maas."  (manusia)
yangtelchdisebutkan.Redaksiinitidakdiwaqaflcanpadad;=!i.

AI   Mubanad   mengatakan,   "Yaitu   seperti   ungkapan:   i.#aa

]4]5  Bait  syair  ini  kaya  Katsir  `Azzah.  Bait  syair  ini  temasuk  sychid-syahid
•.    .   \            ,        tl       1__.__     J1  ^^\~-

Sibawaih di dalan .4/ Kztob, 1276 dan lbnu Hisyan-di dalan Ap+.Fprdrr, A/ gaffr
I,1*\:+   ,,) -.--- `^   -_I_   ______

danArdhch_AIMasalik.
""  Silakan  merujuk Ma'ar7. ,4/  gpr`ar  karya  AI  Farra`  (2/198)  dan  /'rab  A/

gori}#sfrE=Amnm-eNmT=±3fi6:::hsikedundiatasdanA/BafrArm/Awh¢"



alladziina fi  ad-daari  inthaliqun  banun  Abdillah.  ]audii  banun  avddrch

bcrcJa/ dari wcrw pada I.#ffacl/I.gw#." Ada juga yang mengatakan, "Itu pada

posisi nashab sedalgai cctaan, yakn:i.. hum alladeiina zhalamuu."

Ada   juga   yang   mengatakan   karena   dibuangnya   cr/   gcrw/,

perkiraannya I ika tidak dibuang] : )/czq#zt/zf cr//crcJzz.z.7?cl z7!cr/crrm#w, lalu a/

goz// [yakni: )Aczgw"/zf] dibuang, seperti flrman-Nya:  r# 6J££. {£Sj-{j
#9;i:.© ±rf   S i;,.csedang malaikat-malaik:trina;uk ke teirat-
tempat  mereka  dari  semua  pintu.,  (sanbil  mengucapkan),  Csalanun
`cl/az.fum'."  (Qs.  Ar-Ra'd  [13]:  23-24).  Pendapat  ini  dipilih  oleh  An-

Nuhas )4 I 8, ia pun mengatakan, "Yang menunjukkan kebenaran jawaban
ini,bahwaredaksisetelahnyaadalah:;±±:;==;.Y€£Ti±£j:(Ora»g
ihi tidak lain hanyalch seorang manusia Oua) seperti kcrmuD."

Pendapat  lain  mengatakan,  berada  pada  posisi  #czsfeczb  yang

be:rm;aim;a;. a 'nii allaadziirra zhalamuu.

AI Farra` ]4]9 membolehkan dianggap pada posisi k#cz/czcJfo yang

bern:alENa:. iqtaraba li an-naas alladeiina zhalamun hisaabuhum (tchh
dekat  kepada  manusia  yang  zhalim  hari  menghisab  segala  amalan
mereka). Berdasarkan pendapat ini maka tidak boleh waqaf pada Gj;£ji,
sedangkan  berdasarkan  tiga  pendapat  sebelum  boleh  waqaf  di  sini.

Demikianlah lima pendapat.

AI   Akhfasy  membolehkan  rcr/cr'  berdasarkan   logat   (dialek)
orang yang mengatakan: crha/wej7cz.z. cz/ bczrczcrgfez.I.rF. ]42° Ini pendapat yang

bagus.  Allah  rcz'cz/a telah berfirman,  i;:;  ji;±  i|jj=6   {|if   i3
CC Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli."  (Qs. AIL M:an:idah

[5] : 71). Seorang penyair mengatakan,

]4]8Si|akanmerujukJ'rchA/0!#.`cl7qkaryaAn-Nuhas(3/64).
]4.9Si|akanmerujukA4a'a#z.A/gc"`cl#(2/198).
]42°Si|akanmerujukJ'ut.4/gur`cz#karyaAn-Nwhas(3/64).



Lpl;€ul J¢l i;:fib €L|.l 'Jj3 'Jl#l 'jLf ch;
C. Perjunganrm telah berhasil tanpa kesulitan,

makakemuliaanpunmert:unjukhandyuan.""2\

Penyalr laimya mengatakan,

#:7jiqul 'J*;'JIJfr;          ii{J :#i¢d;i:3 i?'J
"AkantetapibapakdanibunyaadalahorangDiyof

sementarakerabatnyadiHauranmembuatminyak.""Z2

AIKisa`imengatckan,"Padaredaksikalimatiniterdapat/crgd!.in

wa   f¢'kfez.r   (mendchulukan   dan   mengemudiankan   anak   kalimat),

perki:[aarnyai.  walladeiina  zhalamun  asarru  an-nagivaa  @an "ereha
yangZhalimitumerahasiakanpembicaraan)."

Abu  Ubaidah)423  mengatakan,  "i£=:ij  di  sini  termasuk  yang

makna    kebalikan,    jadi    kemungkinan    mereka    menyembunyikan

pembicaraan   mereka,   dan   kemun8kinan  juga   menampakkan   dan
menyatckanya."

FimanAIlahSWT,;±±§;;I;.YfLTi±£j£"Orngz.#z.fz.drA
lain  hanyalah  seorang  man:asia  qua)  seperti  hamu"  yckri  "exeha
saling berbicara di  antara mereka dengan mengatakan:  4ck-dzz.fr ini,

yakni  Rasul  ini,  atau:  Yang menyeru kalian  ini,  tidck  lain hanyalah

]42'  Bait syair ini dijedikan sychid oleh Asy-Syaukani di dalam Far* .4/ gndl.r,

(namunriwayatyangdicant`mkarmya:
JP,3@ ]q, a:a6

"mahabighalpiunmerunrfukkantrfuap."

q}ighaladalchperanakankudadengankeledai).
]422  Syal)id  ini  karya AI  Farzadaq  sebagainana dicantumkan  di  dalam A/-I,isa»

(entri:  5a/affoa).  Diyaf adalali  sebuali  tempat di  Jazirah,  Hauran terletak  di  wilayahSy"#th=REa#:4=%2chnch4ftck.



manusia juga seperti halnya kalian, tidak mempunyai kelebihan apa-apa
terhadap kalian, ia pun memakan makanan dan beljalan di pasar-pasar

sebagaimana halnya kalian.  Mereka tidak tahu bahwa Allah  `4zzcr wcr

Jcr//c} telah menj elaskan, bahwa Tidaklah Allah mengutus utusan kepada

mereka kecuali berupa manusia juga, agar mereka dapat memahani dan
Rasul pun bisa mengajari mereka.

i.i`;j\  <fsf£^ CCMaha  apakah  karm  menerima  sihir  itu..
yakni:  sesungguhnya apa yang dibawakan oleh Muhammad  SAW itu
adalah    sihir,    maka    mengapa    kalian    datang    kepadanya    dan
mengikutinya? Lalu Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya SAW apa

yang mereka perbincangkan itu. Secara etimologi, i.|jJ{ adalah setiap
tipuan yang tidak ada hakikatnya dan tidak benar.

Sir;i    :$6 ..Padahal  kanu  menyaksikarmyal'  balb:NIa ta
adalah  seorang  manusia  seperti  kalian.  Ini  seperti  redaksi:  wcz  cr»/zfm

/cr 'gl./wcj# ®adahal kamu berakal), karena dengan berakal dapat melihat

banyak  hal.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  maknanya:  maka  apakah
kamu menerima sihir itu padahal kamu mengetahui padahal itu adalah
sihir.  Ada yang berpendapat bahwa maknanya:  apakah kamu beralih
kepada kebatilan padahal kanu mengetahui yang benar. Makna redaksi
ini cukup lus.

Firman Allah :

©=t£!.t£±Jt;y'±j3€ty.`je~rfu7jj2.t*;ci,jj6
a:6>t}j;t¥±,ifj£J;'A|#f##fiJiiio»6J;



¢i±jc£:pe:as\:~c©6j6¢y.ti;j\~c=
:-St6i,±J#`\

"BerkatalahMuhamned(kepadamereka),`Tuhanku

mengctahulsemuaperkataandilangitdandibumida_np.ialah
irang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.' Ba!k?n

mere-kaberkata(pula),`(AIQur`anituadalah)mimpi-mimpi

yangkalut,malahdiadaradakannya,bahkandi?seTdiri
s;or;ngpenyalr,makahendaknyaiamendatangkanTepa.d:
kitas;rflumukjizat,sebagalmanarasul-rasulyangtelahlalu

diutus.' Tidak ado ®enduduk) suatu negeri pun yang beriman

yangKandtelahmembinasakannyasebelun_rerfk.a.;.`ma.k:`
ap¢kaft merek¢ ¢k¢# beH.m¢#?." (Qs. AI Anbiya` [21]: 4-6)

Fiman  Allah  SWT,    L¢=J€Y.`j   g~C£Jt  j   3j.i    F{  i,i  if
•CKatahandch+42A    ifeepada    mereha),   .Tuhanku    mengetahi    sernua

perfa~d!.Jamgr.rda#d}.6#m[.."Yakni:tidakadasesuatupundilangit
dan di bumi yang luput dari-Nya. Dalan mushaf-mushaf orang-orang
RTITfch  dhoirwha"      i,6    'Jis    (Berhatalah  Mwharmad  _pepa?a
mereha7,    `Twfea#fu    ..'),    yckni:    Muhammad    berkata:    Tuhanku

mengetchul pembicaraan itu, yakni:  Dia mengetahui  apa yang kalian
bicarckan itu.

Adayangberpendapatbahwaqira`ahyangpertanalebihutana,

karenamerekamerahasickanpembicaraanitu,1aluAllah`4zzawa/c7//a

menanpakkarmya  kepada  Nabi-Nya   SAW   dan  memerintahkamya
untckmengatckaninikepadamereka.

]424 |ni qira`ah |bnu Katsir, Nafi', Abu Amr dan lbnu `Amir. Silckan

4#-Jvagr,hal.143danA/Mw*arrar4/Wra/.i.z(11/123).

lihat ragrr.a



An-Nuhas)425   mengatakan,   "Kedua   qira`ah   ini   shahih,   dan

keduanya setara dengan dun ayat, dan pada keduanya terdapat faldah,
bahwa    Nabi    SAW    diperintah    untuk    mengatakan,    dan    beliau

mengatakan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. "

Fiman Allah SWT,  f£::i  fi:i:i  e*6 i;  "BOAfac7# mereha
berhata toula), C (AI Qur`an itu adalah) ndmpi-mimpi yang halut,"

Az.Zujjaj L426  mengatakan,  "Yalmi  mereka  mengatakan:  yang

dibawakannya itu adalah mimpi-mimpi yang kalut."

Yang  lainnya  mengatakan,  "Yalmi  mereka  mengatakan:   itu
adalch kesimpang siuran seperti halnya mimpi-mimpi yang kacau."]427

Yakni   teror-teror   yang  terlihat  di   dalan  tidur   (mimpi   buruk).1428

Demikian makna yang dikemukakan oleh Mujahid dan Qatadah. Dari

pengertian ini muncul ungkapan seorang penyair:

a,L¥£+,rty
" Bagel minpi bunk diniLana si peminpinya terpedaya.""rty9

AI Qutabi mengatakan, ``Itu adalah mimpi bohong." (mimpi tak

bemakna).   Senada  dengan  makna  ini  terdapat  ungkapan  seorang

penyair:

r,\i ::,\i:>fJ ,j?\1lj, ,lj:;:J€          ,+;:A:J; ,.+,:;., Ji +i ::.-?lit
C` Kilatan batu asahan atou f iatamorgana di Fadif ;ed

danminpi-minpihampayangtampakberk[1ouanbagipejalankaki."\43°

1425 Lih. /'rab A/ gwr`an (3/64).
426  Ibid.

14ZJ  Ibid.
'428 Disebutkan o|eh AI Mawardi di dalan Tafsinya (3/37).
]429 Bait syair ini dijadikan syahid oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/38).
|q30 Ibid.



AI  Yazidi  mengatakan,  "J4/ ,4dJ}gJicots  adalch  yang tidak  ada

takwilannya." Keterangan mengenai ini telah dikemukckan dalan surah
Yuusuf.143l

Tatkala mereka melihat temyata perkaranya tidak sebagaimana

yang mereka katakan, mereka mengalihkan alasan dengan mengatakan,'4L;;i }: "A4a/CIA d!.add-adrha#nya." Kemudian mereka beralih lagi

denganiengatckan,3s,\±$5..Bahhandiasendiriseorangpenyair."
Yckni  sebenamya  mereka  bingung,  tidak  konsisten  pada  Satu  hal.
Kadang mereka menyatakan  sihir,  kadang  mengatakan mimpi-mimpi
kalut, kadang menuduh beliau mengada-ada, dan kadang menuduhnya
hanya  seorang penyair.  ,4/ I/}I.raa ` adalah cr/  i.kfofz./cap  (mengada-ada),

dan mengenai ini pun telah dipaparkan.

£J6<Y.f   Lil    t£=    ,a:6,    f±J;.[=S  "Maha  Ae»drkya  z.a
mendatangkan kepada  kita  suatu mukyizat,  sebagai-mana rasul-rasul

)Jcng  fe/aft  /a/c/  dJ.wfus,"  yakni  sebagaimana  diutusnya  Musa  dengan
tongkat  dan  bukti-bulcti  lainnya,  seperti  untanya  Shalih.  Sebenamya
mereka tahu bahwa AI Qur`an bukanlch sihir dan bukan pula minpi,
akan  tetapi  mereka  mengatakan,  "Semestinya  ia  bisa  mendatanckan
bulcti  yang  kita  ajukan."  Namun  mereka  tidck  mengajukan  apa-apa
setelch melihat satu bukti. Lagi pula, jika mereka tidak percaya dengan
satu  bukti  yang  merupakan  salah  satu jenis  mukjizat,  maka mereka
bukan manusia yang mengetahuinya dan bukan karena meragukannya,

jadi  bagaimana  mun8kin  mereka  akan  mempercayai  bukti  lainnya.
Sekalipun  beliau  menyembuhkan  orang  yang  buta  dan  berpenyakit
sopan,    tentu    mereka    akan    mengatakan,    "Ini    hanyalah   bentuk

pengobatan, dan itu bukan k.eahlian kami."

Jadi,  yang  mereka  minta  hanya  merupckan  pembangkangan,

]43 I Si|akan merujuk penafsiran ayat 44 dari surah Yuusuf.



karena  Allah   telah   memberikan   kepada   mereka  bukti-bukti   yang
memadai.   Allah    `4zzcr   wcr   t/a//a  juga   telah   menjelaskan,   bahwa

sekiranya mereka beriman, niscaya Allah akan memberikan apa yang
mereka minta, berdasarkan firman-Nya  `4zza w /cz//cz:   fjj,'fit ;}; j!'j

6±+i r±5 ijl;j' ;{=:::i J`p' ;{=:i6ty€ !g "Kcz/czw sefo.rcz#y¢ z4//oA
mengetahai  kebaihan  ada  pada  mereha,  tentulah  Allah  melyadikan
mereha dapat mendengar. Dan jihalou Allah menjadikan mereka dapat
mendengar,   niscaya  mereha  pasti  berpaling  juga,   sedang  mereha
memalinghan diri (dari apa yang mereka dengar itu)." (Qs. AI Arfaal

[8]: 23).

Fiman  Allah  SWT,    ~a±j'  ct:  ril:;:  j£:\:  ~C   "ri.daft ado
foendnduk)  suatu  negeri  pun  yang  beriman  sebelum  mereka."  Tbou
Abbas mengatakan,  "Maksudnya adalah kaum Nabi Shalih dan kaum
Fir'aun."  ~(ffifi "yng Kczmz. /e/aA mcmb!.#as¢ha##)/¢" maksudnya:

yang  dalani  ilmu  Kami  sudah  binasa.  Yakni:  mereka  tidak  beriman
kepada bukti-bukti, maka mereka pun dibinasakan. Seandainya mereka

juga melihat  apa  yang  mereka ajukan,  tentu mereka pun tidak  akan
beriman, karena qadha` telah ditetapkan, bahwa mereka tidak juga akan
berinan.

Adapun ditangguhkannya siksaan mereka,  karena dalam ilmu
Kami,  bchwa di  dalam tulang  sulbi  mereka terdapat keturman yang
akan  beriman.  Kata  c,±j dalan kalimat  ,i;3'  c,:£; adalah tanbahan,1432
sepertifirmzNINyai.'®.±±'E=jl=,f*,tic.Mahasehali-kalitidakada
seorang   pun   dari   kamu   yang   dapat   menghalangi   (Kami),   dart

pemo/orzgz7» 2frcrf 7'2ndz. i.J«." (Qs. AI Haaqch [69] : 47)

]432  Te|ah  dikemukckan  lebih  dari  sekali,  bchwa  di  dalan  AI  Qur`an tidak  ada

hunf tanbahan, bahkan setiap disebutkannya setiap hLiruf mengandung hikmah, dan
malma;nya, di sjirir.  maa  aananat qablahun min ibtidaa`  maa yuqaalu laha qaryah
(tidak ada yang beriman sebelum mereka dari sejak pertama kali adanya yang disebut
[penduduk] negeri).



Firman Allah:

d±±±tji<\'ffidrrf'ic±ji'f3y`£acur3iL'j
frfet6i;±==€y<\i=;ae;tj©<;i=:y';±r
t~£c;i;±±:=iz6i=jl#.j£€f©£.ck.S"i

ife€igr33±,ie'ffi'£~a?fiJa'©S*.ica<6
:-.--5:c#:

"Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad),

melainkan beberapa orang lahi-lahi yang Kami beri wahyu
kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang
yang berilmu, jika kamu tiada mengctahui. Dan tidaklah Kani
jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan,

dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian
Kuni tepati janji lyang telah Kant janjikan) kepada mereka.
Maka Kant sela[matkan mereka dan orarig-orang yang Kani
kehendahi dan Koimi binasakan orang-orang yang melanpaui

batas. Sesungguhnya telah Kani turunkan kepada kanu
sebuch kitab yang di daloimnya terdrpat sebab-sebab kemuliaan

bagimu. Maha o[pakah kamu tiada memahaninydi ."
(Qs. AI Anbiya`  [21]: 7-10)

FimanAllahSWT,#';dj!''Y€j.Y!C:li±dlJi~G3"Kaml.fl.add
mengutwrasul-rasulsebel;;inrm(Muha;mad),melainhanbeberapa
orang laki~laki yang diwahyuhan kepadanya.""33 Iri sehagai bantalELan

'433 |ni ada|ah qira`ch Juninur sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam

AI Muharrar AI Wofiz (\ 11\24).



terhadapperkataanmereka:;±±i3;j3.Yf£TiE£"07.ngz.#z.rz.da*/cz7.»
focr#);cr/ch seorcr#g ma7tusl.cr 6.a"/ seperfz. facr"aj" dan sebagai pelipur lara

bagi   Nabi-Nya   SAW.   Yakni:   tidak   ada   yang   diutus   sebelummu

melainkan beberapa orang laki-laki.

<;$1:£S;3£bb,i:=;fi)']S{Si"Mahatanyakanlaholehmu
kepada  orang-orang  yang  berilmu,  jiha  hamu  tiada  mengetahai."
Maksudnya  adalah  ahli  Taurat  dan  Injil  yang  beriman  kepada Nabi
SAW.  Demikian  yang  dikatakan  oleh  Sufyan.  Mereka  disebut  czfe/ct

cZ!.fr, karena mereka mengetahui kabar para nabi yang tidak diketahui

oleh orang-orang Arab,  dan orang-orang kafir Quraisy biasa merujuk

para ahli kitab mengenai perkara Muhammad SAW.

Ibnu Zaid mengatakan,  "Yang  dimcksud  dengan  czck-cZZz-fr  ini

adalch  AI   Qur`an.   Yakni,   maka  tanyckanlah  kepada   orang-orang
beriman yang mengetahui dari kalangan ahli AI Qur`an."

Jabir AI Ju'fi menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat ini, Ali
RA berkata,  `Kani adalah ch/cf dzz.fr."]434 Telah diriwayackan secara

mutawatir, bahwa para rasul itu adalah manusia.

Malmanya:  Janganlah kalian mengawali  dengan pengingkaran
dan mengemukakan pendapat bahwa rasul (utusan Allah) itu haruslah
dari kalangan malaikat, akan tetapi bincangkanlah dengan orang-orang

yang beriman agar mereka menjelaskan kepada kalian bahwa rasul itu
dari kalangan manusia, sedangkan malaikat tidak disebut ra/.cf/. Karena
kata ra/."/ disandangkan kepada yang lafazhnya mempunyai lawan kata.
Anda mengatakan:  ra/."/  (laki-laki)  lawan kata  z.mrcz `ch  ®erempuan),

dan rc7/.c// (orang dewasa) lawan kata ffrczbz.)p; (anak kecil). Mcka firman-

]434 Si|akan merujuk pendapat para ulana mengenai makna: ±3ltjfi   di dalam

Tafsir  AI  Mawardi  (3/38),  j4/  A4#Acrrrar  j4/  Wry.I.z  (11/124),  Tafsir  AI  Fakhrurazi

(Z21144) dan AI Bahr AI Muhith ¢6/298).



Nya:Y`f3ty<£"Me/al.#fa#bebexpaorng/crfe.-/ado."maksudnyaadalch
dari kalangan manusia.

Hafsh,  Hanzah dan AI  Kisa`i membacanya:  i£'! C±j 0;¢»g
Kami beri wah}ru kepada merekdD.

Masalah:  Tidck  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama,

bahwa  orang  awam  hanyalah  mengikuti  para  ulananya,  dan  mereka
iulahyangdimcksudolehfimanAIlah`4zz¢wLfa#o:±Stji<\.S£3
6;i:=S;±ro^2"Makatanyahanlaholehakepadaorang-orangyang
berz./mw, /.I.ke ha7"w #.crdcr mej7gefc!few!-." Para ulana juga telah sependapat,

bchwa orang buta mesti mengikuti orang lain yang dipercayainya bisa
membedakan   arah   ketika   ia   kesulitan   menemukannya.   Demikian

juga orang yang tidak berilmu dan tidek mengerti makna agama yang
dianutnya,  maka semestinya ia menrikuti  orang yang  mengetahuinya.
Para  ulana juga  tidak  berbeda  pendapat,  bahwa  orang  awam  tidak
boleh   memberikan   fatwa,   karena   mereka   tidak   mengerti   makna-
maknayangdengannyabisamenetapkanhalaldanharan.

Fiman Allah SWT,  f\:£li 6j±3€ Y` li2 {€£i:i t:i  "Dcl%
tidaklah   Kami  jadihan  mereka  tubuh-tubuh  yang  tiada  memakan
"aha#a#." Dhamir pada ;S£[:i (Kam!. jnd!.fa# "ereha) adalah untuk

para  nabi.  Yakni:  tidaklch  Kami  jadikan  para  rasul  sebelummu  itu
kelun  dari tabiat manusia  sehingga tidak memerlckan  makanan  dan
rminNI[\an.'C>.*.\Sgc4"dantidak®ula)merehaituorang-orangyang
feha/."  Maksud  kekal  adalah  tidak  mati.   Ini  adalch  jawaban  atas

perkataan mereka: jl=; ;q   ty€£Ti:i [ "Ora#g z.#z. f!.da* /az.# foaj7)/c[/aft
ma#usz.a  seperfz.  hamw."  (Qs.  AI  Mu`minun  [23]:  33),  dan  perkataan

mereka: ;\=£}{ 5=t: ;Lfjj{ ``i±£ !( "Mengqpa Jzas"/ i.»7. memaha»
mafa#o#."  (Qs. AI Furqaan [25]: 7).

\{£ (twbwfr) adalah ism j;.us (sebutan jenis), karena itulch tidak



dikemukakan dengan lafazh: cr/.scrczd [ini bentuk j anak dari jcrsczcH.

Ada   yang   berpendapat  bahwa   Allah   tidak   mengemukakan

dengan lafach cr/.sclcrd karena yang dimaksud adalah:  w¢ mcrcr /.cz 'a/#crcr

ha//cz   14;c!cr#z.dz.#   mz.#fe#"  jczscrdcr#   (dan   tidaklah   Kani   menjadikan

masing-masing   mereka   sebagai   tubuh).   j4J  /.cisczd   adalah   CZJ   6clc7c¥J?

(tubuh),   dari   ini   Anda  mengatakan:   /cr/.czfs¢c7cr,   sebagaimana  Anda
mengatakan: fcz/.crssam¢, dari cz//.i.s". j4/ Jclscrd juga berarti za'faran atau

jenis    pewarna    laimya,    dan   juga    berarti    darah.    An-Nabighah
mengatakan,

jil LA +i£9ftyi uk b.,i ej
g,,,

"Tidauahtugu-tuguperingatanitudilumuripewarna:.\43S

AI  Kalbi  mengatakan,  "4/  Jczscrd  adalah  yang  berfisik  lagi

bemyawa, juga makan dan minum." Berdasarkan pengertian ini, maka

yang tidak makan dan tidak minum bukanlah/.i.sin (tubuh).

Mujahid mengatakan, "4/ Jascrd adalah yang tidak mckan dan
tidak  minun."  Berdasarkan  pengertian  ini,  maka  yang  makan  dan
minurnadalahjiwa.DemikianyangdisebutkanolehAIMawardi.[436

Fiman Allah SWT,  iJ;i-i j{£3j; ff. "Kem%d!.an KamI. fapafJ.

jartyi  (yang telah Kami jartyihan)  kepada mereka." Mdsndnya, edali:ch

para nabi,  yakni dengan menyelanatkan dan menolong mereka serta
membinasakanparapendustamereka.£~6c£;"Dcr#oraJ?g-orcJ#g);cJJ7g

Kcr7#J.  ifefoe77c7crb."  yakni   orang-orang  yang  membenarkan  para  nabi.

{i±,g=nc±±:fx9C.DanKanibinasakanorang-orangyangmelanpawi

]435 hi ke|anjutan bait syair An-Nabighch yang permulaannya:

i# tij gjJ', pr' %
" Ingatlah, Demi Dzat yang aha serfuh Ka'bahINya."

1436 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/38).



baf¢S" yakni orang-orang musyrik.

Kam.tFu:=haannAI#=dsaN=;f=#t[:#y.¥Sx]su#3£,a±,
C`Yang di dalannya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu." Tni pavha

posisircI/a'karenasebagaimwb/clda`,sedangkankalimatinipadaposisi
#asfraJ  karena .sebagai  rna 'af untuk  g=g±.  Yang  dimaksud  dengan
cndz-cZzz.fr    di    sini    adalch    crsy-s);¢ra/   acemuliaan),]437    yakni:   ¢z.frz.

s);crrarfuham (di dalam terdapat sebab-sebab kemuliaan bagmu), seperti
fiman-Nya:  a.zfi,j  di   3rji ,'£b'  "Da# ses%#ggrfr#y¢ j4/ g%r`cln  I.f%
benar-benar adalih suatu kerndiaan besar bagirm dan bagi haummu."

(Qs. Az-Zukhruf [43] : 44).

Kemudian AIlch mengingatkan mereka dengan kalimat tanya

yangbermaknamembungkan,yaituAllah`4zzawflJa/hamengatakan,
±S;:seA"Makaapckahharmtiadamemahaminyal."

Ada juga  yang  mengatakan,  ".igr3   3+, yakni  di  dalamnya
disebutkan perkara agana dan hukum-hukum syari'at kalian,1438  serta

pahala dan siksa yang akan kalian peroleh. Mcka apakah kalian tiada
memahami hal-hal yang Kani sebutkan ini?."

Mujahid  mengatakan,  `t.igr3  *, yakni  pembicaraan  tentang
kalian.»1439

Ada juga yang mengatakan, "Kemuliaan akhlak dan kebaikan

anal.anal kalian."]44° Sat bin Abdullah mengatakan, "Anal yang di

1437  |ni  pendapat Ibnu  lsa  sebagaimana yang  disebutkan  olch  AI  Mawardi pada

referensi  tadi,  sementara  lbnu  Katsir  di  dalam  Tafsimya  (5/327),  menisbatkannya
kep#Ersuebfub#.oich|bnuKatsirdida|anTafsimya(5/328)danAIMawardidi

dalanTatsinya(3/38).
]439 Atsar dari Mujchid ini dicantumkan di dalan kedua referensi tadi dan 4/ Bchr

Ai Mhith u6r2;99D.
]44° Ini pendapat Sufyan sebagainana dicantunkan di dalan Tafsir AI Mawardi



dalannyaterdapatkehidupankalian.»144l

Menurut    saya    (A]    Qurthubi):     Seinua    pendapat    ini
mengandung    makna    yang    sama,    dan    pendapat    pertama    telali
mencakupnya,  karena  semuanya  berarti  kemuliaan.  AI  Kitab  adalah
kemuliaan  bagi  Nabi  SAW,  karena  sebagai  mukjizatnya,  dan  juga
sebagai  kemuliaan  bagi  kita jika  kita  mengamalkan  kandungannya.
Dalilnya adalah sabda beliau SAW:

.de ;i di' dig ;Trfe.I
¢CAI Qur`an adalch hlyjch bagimu ®enolong) atau ®enghlyat)

atasmu.»1442

Firman Anah:

6jti=+6hc`il,6Lf7,a:;`cr,\::==fj
i©6J¥*:f3f\S£~G£:(i£<i~ifer©c±£i:

©6j=ffi, 'J 3±.f±'.`-Cjii£=,S
6£*3;:diLcj'5t£©a3¢gr8£~t£.¥..ly'8

©6-I-ril#pe
"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang whalim yang

telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu
kaum yang lain (sebagal penggantinya). Maka tatkala mereka
merasakan adzab Kuni, tiba-liba mereka melarikan diri dari

(3/3,8„qxtsA£Bd°arAfrsAi#:?'£:s::/%9±oiehAiMawardididalamreferensidiatas.

L442 Takhrijnya te|ch dikemukckan pada pendahuluan kitab ini,



negerinya. Janganlch kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu
kepada nikmat yang telah kanu rasakan dan kepada tempat-

tempat kediamanmu (yang baik), supaya koimu ditanya. Mereka
berkata, `Aduhal, celaka kami, sesungguhnya koimi adalah

orang-orang yang whalim.' Maka tetaplah demikian keluhan
mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagal tanaman yang

telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi."
(Qs. AI Anbiya`  [21]: 11-15)

FimanAllahswT,'il,6|ff,i=;:cr,a:j=£fj"D¢#6erapa
banyaknya ®enduluk) negeri yang zhalim yang telah Kand birasakan"
maksudnya  adalah  kota-kota  di  Yaman.  Para  ahli  tafsir  dan  khabar
mengatakan bahwa  maksudnya  adalah pendudck  Hadhur,  yang  nana
kepada mereka telah diutus seorang nabi yang bemama Syu'alb bin Dzi
Mchdan.  Kuburan  Syu'aib  ini  terdapat  di  Yanan,  yaitu  di  sebuch

gunung yang biasa disebut pemberani penuh salju. Ia bukanlch Syu'aib

yang tinggal di Madyan, karem kisah negeri Hadhur sebelum masa Isa
AS,  dan  sekitar  dua  ratus  tahun  dari  nasa  Sulaiman  AS.  Mereka
membunul nabi  mereka.  Dalan  sejarah ini,  para pemuka membunuh
seorangnabimerekayangbemanaHanchalahbinShatwan.

Hadhur terletak di wilayah Hijaz di arah Syan.L443 Lalu Allah

mewahyukan    kepada    ineya:    "Temuilah    Bukhtanashar,    lalu
beritahukan  padanya,  bahwa  sesungguhnya  Aku  telch  memberikan

•? fia]drasan  padanya  di  negeri  bangsa  Arab,  den  sesunggunhnya  Aku

membawakan   hukunan   melaluimu   untuk   mereka."   Lalu   Allah

]443  Disebutkan di  dalan Mw }.am A/ Bw/dcr#  (2/314):  Hadhuur ndengan /atfoch

pada fra`, kemudian dfoammch, lalu S%fun pada warn, lalu ra `-adalch sebuah negeri
di Yanan yang temasuk hasil pembangunan Zald yang disebut Hadhur bin Adi bin
Malik.



mewahyukan  kepada Armeya:  "Bawalch Ma'dan  bin  `Adnan  di  atas
burok  menuju  negeri  Irak,  agar  ia  tidck  tertimpa  penderitaan  dan

bencana     bersana     mereka,     karena     sesungguhnya     Aku     akan
mengeluarkan dari tulang sulbinya seorang nabi  di  akhir zaman yang

bemama Muhammad."

Maka ia pun membawa Ma'dan yang saat itu berusia dua belas
tahun.  Mcka Ma'dan pun tinggal bersama Bani  Israil  hingga dewasa

den  menikahi   seorang  wanita  yang  bemama  Mu'anah.   Kemudian
Bukhtanashar   bersana  bala  tentaranya   membumi   hanguskan,   dan
mengisolasi  bangsa  Arab  di  suatu  tempat  -menurut  kisah  mereka,
bahwa dialah yang pertana kali membuat camp-, kemudian ia pun
mengobarkan penyerangan terhadap Hadhur, membunuh, menawan dan
menghancurkan bangunan,  serta tidak meninggalkan jejck di Hadhur.
Kemudian kembali menjadi hitam.

Kata ;+ pada posisi 7casAab karena penganih  \::i;. 4/ gasAm
adalah   penghancuran,]444   dikatakan   gcrshamf#   z¢aho  rfu/cra#   (ake

mematahkan pungung  fulan)  dan  i.»gczFAczmaf 5z'»7zc4frw  artinya  giginya

pecah.   Maknanya   di   sini   adalali   pembinasaan.   Adapun   cz/  /tzsAm

(dengan  /cr`)   adalch  pecahan  pada  sesuatu  yang  tidak  berpo|a.]445
seorang penyair mengatakan,

fJ±:i;=jo,gJ,ifi:,+i;i        a;,,£if *;L¢+
"Seolah-olah ia adalah gelang alarm perak

ditempatmainanparaperowandesayangte|ahter|epas."L446

Dalam sebuah hadits disebutkan:

1444 Lih. I;.sa# j4/  `And (entri: gcrsfra!ma).
445  Ibid

]446 Sychid ini ka|ya Dzu Ar-Rumah. Pembchasan tentang ini telah dikemuhakan

di lebih dari satu tempat.



.jfiife'i*`J!3i£*
¢CLalu  ia  melepaskan  dari  beliou,   sementara  kering  beliou

bermandkeringat.nl44]

Firman-Nya:   `;:I,6   |tf "yang  zfra/I.in"  yaitu  kafir,  yakni:

penduduknya  kafir.  j4zft-Zfow/in  adalah  menempatkan  sesuatu  bukan

pada tempatnya. Mereka menempatkan kekufuran di tempat keimanan.
t{=jij ``D¢# Ka"z. cldcrha#" yakni kami  adakan dan hadirkan setelch
kebinasaan mereka.  i;i:i ~ife?  ©  6i\:  llj "Kcr%m }Ja#g /clJ.#
(sebagiv   penggantinya).   Maha   tathala   mereha   merasakan"   yckri
menyadari   adzab   Kami.   Dikatakan:   a_dscrLsf#   mi.#fow   d7!crycr#   (aku

merasakan  kelemahan  padanya).   AI   Alchfasy   mengatakan,   " i,:.i<\
adalah takut dan menanti-nanti."

'oif i.  '(;i,   +    \'.>A.~ "Tiba-tiba  mereha  mela:ika_n.?ri  :?ri`

#egerz.#)/¢"  yakni  melarikan  diri  dan  tergesa-gesa.  ,4r-RafeJ%  adalah

lompatan  yang  kencang.  j4r-RafeJ% juga berarti  gerckan  kaki,  contoh

kalimatdarifirmanAllchra'clJ"£}};5?>jr£{"Ha#ramfa#/afrfafo.m%."

(Qs.  Shaad  [38]:  42).  jtahacJfoc}fw  aJ /cr7~as  bJ.  r!j.Jz-,  yakni  aku  memacu
kuda  dengan  hentakan  kakiku  agar  melompat  kencang.  Kemudian
karena  ungkapan  ini  sering  digunckan,  maka  muncullah  ungkapan:
rahadfoa  crJ /crrcls  apabila  kuda melompat,  nanun bukan  ini  asalnya.
Yang benar adalah:  rwkfaid#a cr/ /clrclfft ¢uda dihentak), yakni dengan

bentuk  redaksi  yang  tidck  diketahui /o '!./nya  (dalan  bentuk  kalimat
negatiD,daniamenjadij"arhawd%(yangdihentak).]448

]447 Diriwayatkan oleh Al i}ukhari pada pembahasan tentang Permulaan Wahyu,

bab:  Abdullah  tin  Yusuf  menceritakan  kepada  kani,  Muslim  pada  pembchasan
tentang Keutanaan,  bab:  Berkeringatnya Nabi  SAW  di  Wakhi  Dingin  dan  Ketika
Kedatangan  Wahyu,  Malik  pada  pembchasan  tentang  AI  Qur`an  @ab:  Riwayat-
Riwayat  Tentang  AI  Qur`an  (Ahmad  di  dalan  j4J  M%s#ad (6/163)  dan  An-Nasa`i
dal¥8PfE?A¥fr,.frfoa«3J1080).



ji 4 "Janganlah kamu lari tergesa-gesa" yakri jim8aulaln
kamu melarikan diri. Ada yang bexpendapat bchwa malaikat menyeru

mereka tatkala mereka melarikan diri sebagai. cemoohan bagi mereka,
;i de .f±'.\ ~C Ji .fr;`j

4 cc]anganlah karm lari

yaitu dengan mengatakan,
"Janganlah  hamu lari  tergesa-gesa;  kembalilah karm kepada nilanat

yang telch karm rasakan dan kepada tempat-terxpat kedianarmu (yang
bcrz.fr/."    Yakni    kepada    kenikmatan    kalian    yang    menjadi    sebab

kecongkakkan kalian dan kemewahan yang menyenangkan. Dikatakan
"givz/a   `cz/CJCJ giv/czcr77,  yakni:  fulan  dilapangkan  penghidupannya.  Allah
`4zzcz  wcz  Jcr//a  memang  memberikan  kemewahan  kepada  mereka

sebagaimanafiman-Nya:6:3lffjlfj;{Sjfur"DCI#)/¢ngfe/afrKomz.
mewahkan mereha dalam kehidrpan di dunia." (Qs. A;i M:ul"inun T:23|..

33)

6j±±;Zfa'"s„pa);¢hamwdztcz#);a"yaknisupayakaliankelak
ditanya tentang sesuatu dari perkara dunia kalian. Ini sebagai cemoohan
bagi  mereka.[449  Demikian  yang  dikatakan  oleh  Qatadah.  Ada  yang

berpendapat balhwa  maknanya:   6j±±   ;Zin' "s#p¢);¢  hamw  dz./o#);¢"
tentang    siksaan    yang    diturunkan    kepada    kanu,     lalu    kanu
memberitahukanya.

Ada yang belpendapat bchwa maknanya:  6j££  izin' "swpap/a
ham« dz.fcz#)/cr" agar beriman sebagaimana sebelum itu kanu meminta

seger-a  ditunmannya  bencana  kepada  kanu.   Ini   dikatckan  kepada
mereka sebagai olokan, hinaan dan celaan.

`{±:;.';; .\J6  .CMereha  berkata, CAdr!hai,  .celaka  kand' ,"  TaiNk;aha

malaikat mengatakan kepada mereka, L,

fergescI-gescr"  dan  menyebut-nyebut  pembunuhan  para  nabi,  namun

mereka tidak melihat seorang pun yang berbicara kepada mereka, maka

]449 Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/39).



tahulah mereka bchwa Allah  `4zza wa JclJJch yang telah menguasakan
musuh atas mereka karena mereka telah membunuh nabi yang diutus
kepadamereka.Makasaatitulchmerekamengatakan,63±S`818|`t1.S.
CCAduhai,  celaha  kamj,  sesungguhnya kami  adalah  orang-orang yang

zfoo/I.j#."  Mereka mengakul  bahwa mereka telch berbuat chalim pada

saat sudah tidck berguna lagi pengakuan itu.

i±±;:i    Sif e,  il\'b  CS `.Maha tet.aT'af !eTg:?az,r%:uT##
mereha," yrfu mereka terus menerus mengatckan, a¢±S    or6£~ff.¥.
C`Aduhal,  celaha  kami,  sesungguhnya  kant  adalah  orang-orang yang

zhalim."  T43± i::r= 'G-C.Seh:n3ga :¢ri jadiha: :_er:I_s~e^:=^:i.
fcmaman );¢ng feJafr dI.J#a}.," yakni dituai dengan pedang, sebagaimana

penuaian  tananan  dengan  ketan.`45°  Demikian  yang  dikatckan  oleh
Mujatd.  AI  Hasan  mengatakan,  "Yakni  dengan  adzab."'45'   6.I.i±>
c.y:ng tidak dapat  hidup  lagr'  yalhi mayyitiin  ¢rati).  AI  K:un:.::?

adalah j4J  H%m#%d,  seperti  k#%m%%d an-naclr  toadamnya  api).  Allah

menyerupakan matinya kehidupan dengan padamnya api, sebagaimana
dikatakan bagi orang yang mati:  Pad ffoaj`a (ia telali padan) karena
diserupakan dengan api.

Fiman Anah:

3±€®r6:6ij©iejt*±cjL;3'.ty"S:~citGftj
G#`i,3jifJ;©fe±feoLE'ul<dr,'isj2`yfS

©6#ei;}.rf'{Sc83\j3\s£#'J3giv.t
``Dan tidaklah Kami ctptakan langit dan buni dan segala yang

'45°AtsarinidisebutkanolehAIMawardididalamTafsimya(3/39).
14SI  Ibid.



ada di aritara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami
hendak membuat sesuatu permalnan (istri dan anak), tentulah

Kami membuatnya dart sisi Kq[mL Jika Kani menghendaki
berbuat demihian, (teutulah Kormi telah melakukannya).

Sebenarya Kami meloritarkan yang hak kepada yang battl lalu

yang hah itu menghancurkannya, maka dengan serta merta
yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan

ka[mu mensifali (A(lah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-
JvjJ¢J." (Qs. AI Anbiya`  [21]: 16-18)

Fiman Allah SWT,  S±jj' \=S± f; i;3<Y.`j :~C£JT\=fi£ [j "Dcr#
tidaklah Kani ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara
fec7«cz7z);cr   cJe»gcr77   bermczz.#-mczz.#."   Yalmi   dengan   sia-sia,   akan  tetapi

sebagai  pemakluman  bahwa  semun  itu  ada  penciptanya  yang  Maha
Kuasa  yang  perintah-Nya  harus  dilaksanakan,  yang  memberi  balasan
kepada yang berbuat bunk dan yang berbuat baik. Yakni: Tidaklah Kami
menciptakan  langit  dan  bumi  agar  sebagian  manusia  berbuat  chalim,
sebagian kufur dan sebagian lagi mengingkari  apa yang diperintahkan
kepadanya, kemudian mereka mati dan tidak ada balasan apa-apa, serta
tidak pula mereka diperintahkan melakukan kebaikan dan dilarang dari
keburukan sewaktu di dunia. Main-main ini adalah yang dinafikan dari
AIlah Yang Maha Bijaksana, yaitu kebalikan dari hikmah.

Fiman Allah SWT, ¢ i;i€ j ~6:6i i  "Scfa.rcz»yo Kc7mz. Aendc7*
membwcrf seswcrfct permcrz.#cI#,"  Tatkala  ada  yang  beranggapan  bahwa

Allah  mempunyai  anak,  AIlah mengatakan,  ¢   i;i€   cji    ~6;6i   j'j`
"Sehiranya   Kanri   hendak  membuat   sesudru  permatrian,"   Al-I.al"i

berarti    perempuan   menurut   bahasa   Yanan.)452    Demikian   yang

J452 Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam /ami.' i4/ Bayan

(17/8),  AI  Mawardi  di  dalam  Tafsinya (3/39)  dan  lbnu Katsir di  dalam Taftimya



dikatakan oleh Qatadal.

Adalch  Uqbah  bin  Abu  Jasrah,  ketika  Thawus,  Atha`   dan

Mujahid  datang  untck  menanyckan  kepadanya  tentang  fiman  Allah
Ta'ala.. (S 'i±f  J* ~tt>'4* 5  ..Sekiranya Kami hendak membuat sesu?:r.

permclj.#a#,"  ia  mengatakan,  "A/-£afrw  adalah  az_za%/.aft   (istri)."1453
Demikianjugayan.gdikatakan`olehAIHasan.

IbnuAbbasmengatckan,"4J-14hvadalaha/wa/ad(anak)."'454

Dan  demikian  juga  yang  dikatakan  oleh  AI  Hasan.  Al  ]auhari]455

mengatakan,"Adakalanyaa/-/a/"/merupakankiasandaribersetubuh."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Dari  pengertian  ini  terdapat

ungkapan Imru` AI Qais:

d,diali*;®yi~jt,+          +ffi;i,iL\i;L23Si
¢` Ketahvilah, hini Basbasah menyatahan bahwa aku

telchtua,danorangorangsepertitidaklagihebatbers;tubuh.""S6

Bersetubch disebut Jcrrfu karena melengahkan hati, sebagaimana

dikatakan oleh seorang penyair:

#,J i,-JialJ # i*3
`  ``Dan pads mereka ada yang melengahkan bagi teman di samping

Pemandangan.»us]

(5/312?3).AtsardariA|HasaninidisebutkanolehAth-Thabarididalam/aml.'j4/jBaya#

(]7#`aAtsarinidisebutkanolehAIMawardididalamTafsimya(3/39)dariAIHasan

¥i#:irftsanir£;e#ATS#Ss##;/(362;}8#ThchdanAs-suddi.
::::SByar¥£sdy¥t:ch#:ez#a¥::ebAEud=|fikaa)i.aninitemasukm«o'#agrmya.

Kelanjutarmyaadalch:



A| ]auhari'458 mengatakan, "Fiman Allah ra'a/a:   j ~6;6i i
(S'iff(SekiranyaKanihendakmembuatsesuatupermainano,";ha
mengatakan: perempuan (istri). Ada juga yang mengatakan: anak."

~ttfi  ;* 'Kf±4 .`Tentulah Kami membuatnya dari sisi Kamf'

yakni  dari  sisi  Kani  bukan  dari  sisi  kalian.  Ibnu  Juraij  mengatakan,
"Dari pengivmi langit, bukan dari penghuni bumi."

Ada  juga  yang  mengatakan,  "Maksudnya  sebagai  bantahan
terhadap orang yang mengatakan bahwa berhala-berhala adalah anak-
anak  perempuan  Allah.  Yakni:  bagaimana  mungkin  pahatan-pahatan
kalian adalah anck Kami."

Ibnu.  Qutaibch   mengatakan,   "Ayat   ini   sebagai   sanggchan
terhadap kaum Nashrani."

':P±S €=   c]rf `Jika Kami menghendaki berbuat demikian."

Qatadch,   Muqatil,   Ibnu  Juraij   dan  AI   Hasan  mengatakan  bahwa
maknanya   adalch:   inca   fu«aa  /t7a'z./z.z.»   (tidaklah   Kami   berbunt

demikian),]459  seperti  firman-Nya:  i.}f   Y€£  ii   6£  ``Kam"  ".da* haz.»

hanycr/ch seorcr#g pemberl. perr.#gcrra#."  (Qs.  Faathir  [35] :  23), yakni:

tidaklah  engkau melainkan hanya  seorang  pemberi  peringatan.  6£  di

:i:|mba:|~6#,,P+=fn%n~v¥=in/da¥Krae:#einmyba„;:Lch¢dsaer?:,:=a::.?,a
Ada yang bexpendapat bahwa ini bemakna syarat, yakni: Jika

Kami menghendaki berbuat demikian, akan tetapi Kami tidak berbuat
demikian,   karena   mustahil   Kami   mempunyai   anak.    Sebab   bila

+Ja',£d,jp,a;i"Molekbagimatayangmelihatdenganjelf."

Pembchasan tentang ini telah dipaparkan.
i.4:.8_Lin.Ash_shihhdh(6124g]).
'459DisebutkanolehAth-Thabarididalam/amJ.'A/Baya»(17/8)



demikian,  mcka  Kami  tidek  menciptakan  surga,  neraka,  kematian,

pembangkitan kembali dan tidak pula hisab.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya: Kalau sekiranya Kami
menghendaki untuk menganbil  anck dengan jalan mengangkat anak,
tentulch Kami mengambilnya dari kalangan malaikat di sisi Kami. Ada

orang yang condong dengan pendapat ini, karena kehendak itu terkait

dengan   pengangkatan   anak,    adapun   mempunyai    anak   memang
mustahil,   sedangkan  kehendak  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  yang
mustchil. Demikian yang dikatakan oleh AI Qusyairi.

Fiman Allah SWT,  ±}fj`t  G    #`!  3jif  i;  "Se6emary#
Kami melontarhan yang hak kepada yang batil."  AI Qadef avdalch ar~
rom}J  ®elontaran).  Yakni:  Kami  melontarkan  yang hak kepada yang

bati:i.     13;3S    Cclalu    yang    hak    itu    menghancurkannya",    yakn:i

mengalahkan  dan  menghancurkannya.  Asal  makna  ¢cJ-cJcz7»g7z  adalah

melukai  kepala  hingga  mencapai  otak,  dari  pengertian  ini  terdapat
istilah  crc7-dcrclmjgfoch  (luka  kepala  yang  mencapai  otak).  j4/  fJcrfr  di

sini   adalah   AI   Qur`an,   dan   cr/   bcrcrffoi./   adalah   syetan.   Demikian

menurut  Mujahid.  Ia juga  mengatakan,  "Dan  setiap  kata  CJJ  baczf"
di dalam AI Qur`an maksudnya adalali syetan."

Ada yang belpendapat bahwa a/ b¢affe!./ ini adalah pendustaan

mereka terhadap Allah  `4zza w Ja//cl dan penyandangan si fat kepada-
Nya bahwa Allah mempunyai anak dan sebagainya.

Ada  yang  bexpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  cr/  focr4

adalah  hujjah,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  cr/  bcraf¢z./  adalch

syubhat mereka.

Ada   yang   berpendapat   bahwa   cr/   frcz¢   adalah   wejangan-



wejangan,  sedangkan  cr/  bcz¢/fa7./  adalah  kemaksiatan-kemaksiatan. ]46°

Semua  pemaknaan  ini  berdekatan,  karena  AI  Qur`an  mengandung

hujjahdanwejangan.
'3e,ii ':; (>S "mcka dengan serta merta yang batil itu leny.?F'

yakni binasa dan rusak. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah.   'f£
3!.}.i   "Dc7#   face/ahaa#/CZA   bagz.m%"   yakni   adzab   di   akhirat   yang
disebabkan   kamu   meusifati   Allah   dengan   apa   yang   tidak   boleh
di sifatkan kepada-Nya.

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "J4/  Waz./  adalch  sebuah  lembah  di

dalanJahannan."Penjelasannyatelahdipaparkan.L46]
'bs± a, "disebabkan karm mersif ali (AIlch dengan sif al-sif at

}Acr7}g   /i.cJcrk   /cryck   bcrgz.-Ivycr/."   yakni   disebabkan   apa   yang   kamu
dustakan.L462 Demikian yang diriwayatkan dari  Qatadah dan Mujahid.

Ini serupa dengan fiman-Nya:   ;{£.£j   ij±SS "Ke/a* [4//c7A czha»
membalas  mereka terhadap ketetapan mereka."  (Qs.  AI  Arf aarn V6ly

139).    Yakni    pendustaan   mereka.    Ada   juga   yang   mengatakan:

disebabkan  kamu  mensifati  Allah  dengan  yang  mustahil  bagi  Allah,

yaituAllahSWTmemi|ikianck.1463

]46°  Si|akan  merujuk  pendapat  para  ulama  mengenai  makna  "cJ/  4czg"  dan  "a/

baathip'  di dalam Ta,fsir  AI MaNIardi (3140, AI  Bahr AI  Mwhith den Fath AI  Qadir
(3/5l€3l).siiakanmemjukpenafsiranayat79darisurahAIBaqarch.

t462 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam /c7mJ. ' A/ BCD7cz77 (9/17).
1463 Lih. Tafsir |bnu Katsir (5/329).



Firman Allah:

-      >i,4;5;:fe5; i,:ieifeSH{S±rfuc3,i;,'fi6

£<\©£=#Jty,j¢`fjj€t6#-©f"--ty,,`
©6#Tiitr3<ry,i;-,*-\:.\='j3t

"Dankepunyaan-Nyalahsegalayangdilangitdandi_bTmi.

Dan-malaikat-malatkatyangdisisi-Nya,merekatiada
mempunyalrasaangkuhuntukmenyembah-Ny_ada:tia?a

(pu|a;in;rasaletih.Merekaselalubertasbihm?I.:T!ans.ia.:3__`;lad;henti-hentinya.Apakahmerekamengambiltuhan-tuh_ar

daribuni,yangdapatmenghidupkan(orang-orangmdi)?."

(Qs. AI Anbiya`  [21]: 19-21)

FimanAllahSWT,cz3`%j±j=£Jtj~c;,'jj"Dclnkepw#);clcln-
Nyalahsegalayangdilangitdandibuni."Yalwi=a:ai:I:atdanse"=_
makhluk, jadi bagaimana bisa mempersekutukan Allah dengan sesuatu

yang statusnya sebagal hanta-Nya dan makhluk-Nya.  ,:fe 6€j "Da#
malaikat-malaikat  yangmalaikat-malaikat  yang  di  sisi-Nya"   yckri

kalian sebut-sebut sebagai anak-anck perempuan Allah.
"A4erefafz.adamemp#nycI!.rclJ¢angfufr"yakritidakenggan-:,;5:G-
kaLlan  seDut-seoul  st;ua8Ou  cuLCLiTcul.Ou`  I,,,Lv.LLr__.  . _______

|Yll=, l=r\^^  ,,1^1^\^  ,,,-,,,:I ,-...,------- _.           <J

"U#f%fr  me#)/e"6afo-rtycl"  dan  merendahkan  diri  kepada-Nya.       t'Lj'

f2j#."Dclnfl.odarp%Jcl/merclsaJefJ.fo"yaknimerekamerasalelah.
Demikian yang dikatakan oleh Qatadah.

Ini  dianbil  dari  aJ  4clf I.I.r,  yaitu  unta  yang  ambmk  karena

kecapaian  dan  kelelahan.  Dikatakan  ffls"  aJ  6c}'z.I.r  -yaky%  -
hasw#ra#,  artinya  unta  itu  kecapaian  dan  kelelahan.  Jsfcl4Sclro  dan



fcl4cusarcr juga artinya sama.  ±4Sarrwfow crJ.a -4oJrcrJ7,  kata kelja Oi 'D

ini bisa transitif (memerlukan objek penderita) dan bisa juga intransitif

(tidak memerlukan objek penderita), demikian juga azfarfzffrzt, bentuk

fa'ilnyaLhasiir.

Ibnu   Zaid   mengatakan   Q)ahwa   maknanya),   ``Mereka   tidak

jemu."  Ibnu Abbas mengatakan,  "Mereka tidak  sombong." Abu Zaid
mengatakan,  "Tidak  memble."  Ada  juga  yang  mengatakan,  "Tidck
keteteran." Demikian yang dikatakan oleh AI Arabi. Semua maknanya

Sana.1464

'.Sfij   'JS  'bS:;i "Mereka selalu bertasbih malan dan

sz.¢77g"  yakni  mereka  senantiasa  shalat,  berdzikir  kepada  Allah  dan

bertasbih  kepada-Nya.    3i{;:;i   Y'  "fz.ado  fee#fz.-Ae77fz.77)/a"  yakni  tidak

melemah dan tidak bosan, bahkan antusias terhadap tasbih dan taqdis,
sebagaimana terhadap nafas. Abdullch bin AI Harits menuturkan, "Aku
bertanya kepada Ka'b, aku katakan, `Tidak adakah pada mereka sesuatu

yang menyibukkan mereka dari tasbih? Apa yang dapat menyibukkan
mereka dari  tasbih?'  Ia bertanya,  `Siapa ini?'  aku jawab,  `Dari  Bani

Abdul  Muththalib.'  Maka  ia  pun  mendekapku  lalu  berkata,  `Wahai
anak   saudaraku,   apakah   engkau   disibukkan   (sesuatu)   dari   nafas?
Sesungguhnya  tasbih  mereka  itu   setara  dengan  nafas."   Ayat  ini
dijadikan  dalil  oleh  orang  yang  mengatakan  bahwa  malaikat  lebih

utana      daripada      manusia.      Penjelasannya      telah      dipaparkan,
\46salhamdrlillch.

Firman Allah SWT, 6|2|;i+  i±  ¢:;`ty.1  ;,  '*,\:   '£'i=t ?i
``Apahah   mereka   menganbil   tuhan-tuhan   dari   bumi,   yang   dapat

me#gfez.dwpfacz#   /orcr#g-orcr#g   mcrfz)?"   AI   Mufadhdhal   mengatakan,

]464 Si|akan |ihat pendapat-pendapat ini di dalam /crml.' *4/ Baya# (17/9), Tafsir AI

MaY4#d££/£:iad£¥ir:afasyirat?:ud£?t§:£/ii93.aqarah.



"Maksud   ini   adalah   kalimat   tanya   sebagai   pengingkaran.   Yakni:

Mereka tidak mengambil tuhan-tuhan yang manpu menghidupkan."

Ada  juga  yang  mengatakan,   "?i    di   sini  bermakna   `fr"

(apakah).  Yckni:  Apakch mereka menganbil  tuhan-tuhan  dari  bumi,
yang  dapat menghidupkan  (orang-orang  mati)?  Jadi  fi   di  sini tidak
bemakna   `bo/'    (namun/   bahkan),   karena   jika   demikian   berarti
memastikan  tuhan-tuhan  itu  dapat  menghidupkan  yang  telah  mati,
kecunli   bila  diperkirakan  bahwa   fi    yang   disertai   kalimat  tanya,
sehingga   fi    telputus   lalu   lahirlah   makna   itu."   Demikian   yang
dikatakan oleh AI Mubarrad.

Ada  juga  yang  mengatakan,  "j   di  sini  adalah   `clffo/ pada
maknanya, yakni: apakah Kani menciptakan langit dan bumi hanyalch
main-main,  atau:  apakah yang mereka sandangkan kepada Kani  dari
sisi  Kami  ini,  sehingga mereka mempunyai kesanaan?  Atau:  apakch
tuhan-tuhan yang mereka jadikan dari bumi dapat menghidupkan yang
mati sehingga menj adi alasan kesanaan?

Adajugayangmengatckan:ifei.i3f33+,€±=.ffi'L~ti?fiJa'
6Sj;i "Sesungguhnya  telch  Kwi  turunhan kepada  kanu  sebuch
kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka
apclhafe   hamw   r}.ndcr   me"ch¢mz.#y¢?."   (Qs.   AI   Ahbiya`    [23]:    10)

kemudian  di `crfho*an  padanya  dengan  celaan.   Berdasarkan  kedua

penakwilan ini, maka fi  di sini bersanbung.

Jumhur  membacanya:  6dr'p  dengan  crfeammaA  pada yc7`  dan

kasrah      peda,      syin,      darn      ansharallachu      al      mqvyit      (AHch

menghidupkan kembali orang yang telal mati), yakni aikycoAw /zz ¢apoAcr

(mengivdupkannya, lalu ia pun hidup). Sementara AI Hasan membacanya
dengan/czfrfechpadaycr`,]466yalmimerekahidupdantidakmati.

'466 Qira`ah AI Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam A/ Bafr (6/304).



Firman Allah:

6Li;'.c±j-t;;,fif#cL€ffi'J&{€£fr>\:~fe,6¢j
a,dej'j®,i,°bi±fJ,i©6J±f;j=;Gffi.ty'©

•te

;f3\'isde3af#G#7rfe>\:__,©6J2J=fiLe#f6#-

``SekiranyaadadilangitdandibunituhutuhanselalnAlloft,

teritulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci
ALllahyangmempunyal`Arsydaripadaapayangmereka

sifatkan.I)iatidakditanyateutangapayangdip:rbuat-Nya.d:n
merekalahyangakanditanyal.Apakahmerekamengambil

tuhan-twhanselaln-Nya?Katakanlah,`Unjukkanlahhujjahmu!
(AI Qur`an) ini adalah peringatan bagi orang-orang y_ang.

bersa;aku,danperingatanbagiorang-orangyangsebelunku.'
Sebenarnyakebanyckanmerekatiadamengetahuiyanghak,

karena itu mereka berpaling."

(Qs. AI Anbiya`  [21]: 22-24)

€cr43Eas'{585ft'3=33

Fiman Allah SWT, b'rfi' 'af jLfi5l: ~C±,  6gj' "Sefa.ranys
ada di langit dan di bumi twhan-tuhan selain Allah, teutulch kedu?:ny:
Jt#  feJafr r#5afr b!.#asa." Yakni:  seandainya di langit dan di buni ada

tuhan-tulan yang disembah selain Allah, tentulah langiv dan buni akan
usak binasa.

<

AI  Kisa`i   dan   Sibawaih  mengatakan,   "T}£ bemakna  ghcl}.r



€
(se|ain)."]467 Karena  Yf ditempatkan pada posisi gfla!.r, maka I.sin yang
setelchnya dii ' rabkan dengan i'rab seperti ghair, sebagaimana dikatakan

oleh seorang penyair:

d,,rfio,®y;iL;i*'          :jii±7tifiir3
" Dan setiap saIAdara yang merupahan pecahan soudaranya

sungguh,itutidakadaselatnbintangfarqad."\468

Sibawaih  mengemukakan:  /aw  hacma  mcr 'cr#¢cr  rcr/.w/  i.//c}  zcrz.d

/c[focI/afrocrcr   (seandainya   bersana  kita   ada   orang   lain   selain   Zaid,<

tentulah kita akan binasa). AI Farra` [469 mengatakan, " Yf di sini pada

posisi\  siwaa  (sehin).  Mck]unya:.  Iau  haana fiihimaa  aalihah  siwaa
a//aaft JCI/usadcr a#whocr (seandainya pada keduanya [langit dan bumi]
ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu akan binasalah para penghuninya).

Yang laimya mengatakan, "Yakni:  seandainya pada keduanya

ada dun tuhan, niscaya akan rusaklah tatanan. Karena bila salah satunya
men8hendaki     sesuatu     sementara     yang     lainnya     menghendaki
kebalikarmya, maka salah satunya akan kalah."

Ada yang bexpendapat bahwa makna L`:±=±' (fe73/w/aft kedra77yo

i./z{ fe/aft ruscrk bz.#crscr)  adalch:  keduanya hancur dan binasalah semua

yang   ada   pada   kedunya   karena   terjadinya   perselisihan   akibat
perbedaankejadianantarparamitra(sekutu).

1467 Lih. /'rcrb j4/ gwr `a# karya An-Nuhas (3/67).
'468 Bait syair ini dijadikan bukti penguat oleh An-Nuhas di dalam J'rcra ,4/ gwr `a#

(3/67), Abu Hayyan di dalam j4J Bafrr (6/304)  dan Asy-Syaukani  di  dalam Fclffr .4/
gadj.r  ((3/569).  j4/  FangacJ¢o#   adalch  dua  bintang   di  langit  yang  tidak  pemah
terbenan, clan tetapi keduanya mengitari galaksi. Ada juga yang mengatakan bahwa
keduanya  adalah   dua  buch  bintang  yang   dekat  dengan  kutub.   Ada  juga  yang
mengatckan   bahwa  keduanya   adalch  bintang   di   antara   meteor-meteor   gugusan
bini#8-Lb#.#g,:::i*.,S#`:l(¥%o%;.and/`Ar¢b(end:/¢ngody.

\\



'OSi €i   Sfi ;i S ':#i ..Maha Maha Suci Allah yang

meryqunyal    'Arsy    daripada   apa   yang   mereka    sifiatkan."    AINch

menyucikan    Diri-Nya    dan    memerintahkan    para    hanba    untuk
menyucikan-Nya dari mempunyai sekutu ataupun anak,

Ffrman Allah SWT, Sjf3 i; j:E= G  j£3. V, «Dz.a ,z.da*
ditanya  terttang  apa yang  diperbuat-Nya  dan  merehalah  yang  akan
cJztc7#)Aoz.."  Ini  sanggahan  bagi  golongan  qodariyah  dan  yang  lainnya.

Ibnu    Juraij     mengatckan,    ``Maknanya:     Makhluk    tidak    berhak
mempertanyakan    tentang    ketetapan-Nya    dalam    menciptakannya,
sedan8kan Dia berhak menanyakan kepada para makhluk tentang anal

perbuntan  mereka,   karena  mereka  adalah  hanba."]47°   Dengan  ini
dijelaskan,  bahwa  yang  kelak  akan  ditanya,  termasuk  AI  Masih  dan
malaikat, tidak layak dipertuhan.

Ada juga yang mengatakan, "Dia tidak dihukum atas perbuatan-

perbuatan-Nya, sedangkan mereka dihukum."

Diriwayatkan  dari  Ali  RA:  Bahwa  seorang  laki-laki  berkata

kepadanya,  "Wahai  Amiml  Mukminin,  apakah Tuhan  kita  suka bila
didurhakai?'  Ali  menjawab,  `Apakch  Tulan  bisa  didurhakai  secara

paksa?'  Ia  bertanya  lagi,  `Bagainana  menurutmu,  jika  Allah  tidak
memberiku    petunjuk    tapi    memberiku    kesesatap,    apakch    aku
diperlakukan     baik     atau    buruk?'     Ali     menjawab,     `Jika     Dia
menghalangimu dari hakmu, berarti Dia telah berbuat burck, tapi jika
Dia menghalangimu dari mendapatkan fadhilah-Nya, maka Dia berhak
memberikannya kepada  siapa yang  dikehendaki-Nya. '  Kemudian  Ali
membacckan ayat:  Sjf3 ;i;  j:E¥  \€£   j£3. Y'  `Dz.a /7.CJCJA dz.fcznyq
tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."

]47° Atsar dari |bnu Juraij ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalan /tr»7I. ' j4/ Bayan

(17/11 ) dan AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/41).



Diriwayatkan  dari  Ibnu Abbas,  ia mengatakan,  "Ketika Allah
`4zzcz   w   JCI//cz   mengutus   Musa   dan   berbicara   secara   langsung

kepadanya  serta  menurunkan  Taurat  kepadanya,  Musa  berkata,  `Ya
Allah, sesungguhnya EnBkau adalah Tuhan yang Agung.  Jika Engkau

mau  untuk  ditaati,  tentulah  Engkau  ditaati.  Jika  Engkau  mau  untuk
didurhckai,   tentulah   Engkau   didurhakai.   Engkau   menyukai   untuk

ditaati, namun dalam hal itu Engkau malah didurhakai. Bagaimana ini
waliai Tuhanku?'  Lalu Allah mewahyukan kepadanya:  ` Sesungguhnya

Aku  tidak  ditanya  mengenai  apa-apa  yang  Aku  perbuat,  sedangkan
merekaditanya.'"

Firman Allah SWT,  `ilj z,djb'. c€  `L9#r .£i "4pcrhaA 7«ereha
meJ7gr7#bz./   fzjfrcr#-/wfocr#   se/clz.#-Ivycr?"   Allah   mengulangi   ungkapan

takjub tentang mengambil tuhan-tuhan selaln Allah sebagai ungkapan
celaan  yang  mendalam.   Yakni,  bahwa  karakter  mereka  dalan  hal
menciptakan   dan   menghidupkan   adalah   sana   seperti   yang   telch
disebutkan tadi,  maka  j;i  disini bermakna fro/ (apakah)  sebagaimana

yang  telah  dijelaskan.  Maka  hendaklch  mereka  mendatangkan  bukti
untuk itu.

Ada  juga   yang   berpendapat,   bahwa   yang   pertama   adalah

sanggahan berdasarkan logika,  karena Allah mengatakan,  6i2};i:   ii
"ycng dclpclf  7#e#g¢z.dwpha#"  yakni  menghidupkan  orang-orang  yang

telah  mati,  ini  jelas  tidak  mungkin.  Yang  kedua  adalah  sanggahan

berdasarkan dalil, yakni: datangkan bulcti-bukti kalian mengenai hal ini,

di  dalan  kitab  mana  diturunkannya  bukti  ini?  Di  dalan  AI  Qur`an
ataukah di dalam kitab-kitab lainnya yang diturunkan kepada para nabi?

G€j
':S,\'i£`C(AIQprr`an)ihiadalahperingatanbagiorang-

orcng ycng berscrmcrha" tentang kemumian tauhid di dalan AI Qur`an,

Jf  ;  ':I:;,; .CDan peringatan bagi orang-orang yang sebelumkei'  di



dalam Taurat dan Injil, serta kitab-kitab lainnya yang telah diturunkan
Allah. Maka lihatlah, di dalam kitab mana di antara kitab-kitab itu yang

menyatakan  bahwa  AIlah  memerintahkan  untuk  mengambil  tuhan-
tuhan selainnya?  Semua syariat itu tidalk ada yang berbeda mengenal
tauhid, yang berbeda hanyalah dalam masalah perintah dan larangan.

Qatadch  mengatakan,  "Isyarat  ini  [yakni:   \'ri]  menunjukkan
kepada AI Qur`an." Maknanya:   G< ; f3 `'j:i "/A/ gwr`a#J I.#z. ado/c¥fe

peringatan  bagi  orang-orang  yang  bersamaku"  terltwg  ape  yang
diberlakukan pada mereka yang berupa halal dan haram,  I;;:  c;  ±ly'
`.Dan peringatan bagi  orang-orang yang sebelumkul'  darn `]mat:\rmat

yang selamat karena keimanan dan yang binasa karena kesyirikan.

Ada juga yang mengatakan:    G<  ; J3  `'j:i "rH/ gwr`crJ7J  I.#z.
adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamakul' te"tw8 path:ale,
bagimerekakarenakeimanandansiksaankarenakekufuran,j;;:;J;y'
C`dan peringatan bagi  orang-orang yang  sebelumkii'  da:ri `]rn;at:\rm:at

yang telali lalu berkenaan dengan apa yang teljadi pada mereka sewaktu
di dunia dan apa yang akan teljadi pada mereka di akhirat kelak.

Ada yang bexpendapat bahwa makna redaksi ini adalah sebagai

janji dan ancaman, yakni: lakukanlch apa yang kalian kehendcki, mcka
sebentar lagi akan tersingkaplch tutupnya.

Abu  Hatim  mengemukakan:  Bahwa  Yahya  bin  Ya'mur  dan
Thalhah membacanya:  ;±g dy +,33 ;¢: dy f}  t'ji,  dengan fa#";[.#]47]
dan &czsrch  pada m7.in.  Dan  ia pun menyatakan,  bahwa ini  tidak  ada

arahnya.   Mengenai   qira`ah  ini,  Abu  Ishak  Az-Zujjaj   mengatakan,
"Maknanya: (AI Qur`an) ini adalah peringatan dari apa yang diturunkan

]47!  Qira`ch ini disebutkan oleh An-Nulas di dalam J'rab i4/ gwr`cm (3/68), Ibnu

Athiych di dalam .4/ "wftcprar j4/ Wa/.ie (11/130) dan Abu Hayyan di dalam .4/ Bafr
(6/306).



kepadaku dan dari apa yang ada bersamaku, dan peringatan dari yang
sebelumku."

Ada juga yang mengatakan, "Peringatan   yang sudah ada dari
sebelumku." Yakni:  aku membawakan apa yang dibawakan oleh para
nabi sebelunrfu.

':$1 'b;1±S  #§Z'\  S "Sebenarnya kebanyahan mereka tiada

"e#gefcrfowz. }/cl#g frcrk."  Ibnu  Mulaishin  dan  AI  Hasan  membacanya:

giv®I,[472denganrcI/¢'yangbermakna:fecm/¢cr/focrkyw¢aaczafeow;aa/
holy.Berdasarkanqira`ahinimakawaqafuyapada:6|£1¥.ty'.

Adapun qira`ah dengan #cisfo¢b,  waqafuya pada:    6|£J±  r4£
"harero !.f# mereha berpcz/I.#g." Yalmi beapaling dari kebenaran, yaitu

AI Qur` an, sehingga mereka tidck menghayati hujjah tauhid.

Firman AIlah:

°Gi~v€£@'i~V','£igjfa=,jY<|!L;jcr,q±;:J~ttif±`\~[j

© i2,#`6
"I)an tidaklah Kami mengutus seorang rasul pun sebelum

koimu, melainkan Kant wahyuhan kepadanya.. ` Bahwasanya
tiddk ado Twhan lyang hah) melainkan Aku, maka sembahlah

oJcfomw sck¢Ji.¢# dr¢# 4Aw'." (Qs. AI Anbiya`  [21]: 25)

'472  Qira`ch  dengan  ra/a' disebutkan  oleh An-Nuhas  di  dalan J'rab ,4/ gwr`an

(3/68), dan dinisbatkan kepada AI Hasan,  dan disebutkan juga oleh Ithu Athiyah di
dalam 4/ M#Aarrar ,4/  Wraj!.z (11/131),  dan dinisbatkan kepada AI  Hasan dan Ibnu
Muhaishin.



Firman Allah SWT, *4j! +j; §! J;; dp ell;i cr diJi -GJ "DCI#
Kant  tidak  mengutus  seorang  rasul  pun  sebelum  hamu,  melainkan
dtwchprha# frepcrdcrj7)/a." Hafsh, Hamzah dan AI Kisa`i membacanya:
<,

3]£    c±j;   (Kcrmz.   wcrkyc/ha#   fepcrc7a7z};cr),   dengan   #w7c,   berdasarkan
redaksi (sebelumnya) :  \=rj (Kcrmz. "e#gwfzif).

±D'1:SS®Tf)~£L,'fiL,'¥.'fj}"BahwasanyatidakadaTuhan(yang
hck)  melainkan  Aku,  maha  sembahlah  olehmu  sekalian  akan  Aku."
Yakni:  Kami katakan kepada semuanya:  Tidak ada Tuhan (yang hak)
melainkan Aku. Maka dalil-dalil  `¢g/i. (logika) telah menyatakan bahwa

tidak  ada  sekutu  bagi-Nya,  dan  dalil  #crq/I.  (mash)  yang  dinukil  dari

semun nabi juga demikian.  Jadi  dalilnya bisa berupa  logika dan bisa

berupa nash.

Qatadah  mengatakan,  "Tidak  ada  seorang  nabi  pun  kecuali
dengan membawa tauhid. Adapun syari'at di dalan Taurat, Injil dan AI

Qur` an memang berbeda. Namun semua itu berdasarkan keikhlasan dan
tauhid.»1473

Firman Allah:

v'©6Lfj#3c±J;,5;=±=i'1'j#Jii=tLjifj
Cifc'F.©<j==±£g+~L>fjJj.`!,'d<i±:3.

.,j;£=;i;f3c£-;td,y€£<;i:;.y'p'.peL'jfeji

-  Disebutkan oleh Ibnu Athiych dalan AI Muharrar AI Wajiz (11/131) dan Abu

Ha#nanA:s/i°Z)inQafadahinidisebuthanolehAth-Thabarididalam/amzwfty#

(17/12).



4±£ch,`£¢,+„:c;,'fr'£€±*:j±'c;;©6i;j£:
©aedfGj±d,irfa

"Dan mereha berkata, ` Tuhan Yang Maha Pemurah telah

mengunbil (mempunyat) anak,' Maha Suci Allah. Sebenarnya

(malaikat-malaikat itu) , adalah hamba-ha[mba yang
dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan

perkataan dan mereka mengerjakan periutah-periutah-Nya.
AIlah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka

(malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada
memberi syofa'at melalnkan kepada orang yang diridhal AIlah,

dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.
Dan barangsiapa di anlara mereka, mengatakan,

` Sesungguhnya aku adalah Tuhan selaln daripada AIlah,' maka

orang itu Kani beri balasan dengan Jahannam, demikian Kani
memberikan pembalasan kepada orang-oTang whalin:'

(Qs. AI Anbiya` [21]: 26-29)

FimanAIlahswT,i:I;;±il'e;;;:J{i±{Lj6'j"D8»mereha
berkata, ` Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil  (mempunyat)
a#ck,' A4lclha Swcz. i4//ch. " Ayat iri diturunkan berkenaan dengan suku

Khuza'ah, yang mana mereka mengatakan, "Malaikat adalah anak-anak

perempuan Allah." Mereka juga menyembah malaikat karena berharap
bisa  memberi   syafa'at  untuk  mereka.   Ma'mar  meriwayatkan  dari

Qatadah, ia mengatakan, "Orang-orang ychudi mengatakan, -Ma'mar
mengatakan  dalan  riwayatnya:  atau  sejumlch  orang  mengatakan-,
`Menikahi  jin,  dan  malaikat  dari  jin.'  Maka  Allah   `4zzcr  w¢  /c7//c7

berfiman,  ,';:±=;:  `A4lafea  Swcz.  ,4//ofo, '  sebagai  pemyataan  kesucian



bagi-Nya."
»>)<f±,  a ``Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-

hamba," yakni sebenamya mereka itu adalah para hamba.   6L££
"y¢7!g  dI.mw/I.crha;¢"  yakni  tidak  seperti  yang  dinyatakan  oleh  orang-

orang  kafir  itu.  Menurut  Az-Zujjaj,  bisa juga  dengan  nushab,  yang
maknanya: Z7a/ I.#aA#adza  `z'b¢adow mwdrowz.7.» ®ahkan Dia menjadikan

[malaikat-malaikatitusebagai]parahanbayangdimulickan).]474

A|  Farra` L475  membo|ehkan  untuk  mengembalikannya  kepada

anak,  yakni:   ba/  /crm  #a¢czftidzfactm  w/ndow  a)ahkan  kami  tidak

menjadikan    mereka    sebagai    anak).     Bisa    juga    lafach    war/crd

menunjukkan  jenis,   sebagaimana  ungkapan:   /i.  rfu/aan  mac/  (fulan

mempunyai harta).

ifii\>:K±;i4.`Merekaitutidakmendahului-Nyadengan
perfa/aa»" yakri: mereka tidak berbicara sehingga AIlch aebih dulu)
berbicara, dan mereka tidak mengatakan kecuali apa yang diperintahkan
kapada  mereka.   €|¢==€   .g+~L>    ri5  "dr#  meredp  me»ger/.aha»

perz.»/ch-perfrorch-Ivyz7"  yakni  dengan  mematuhi-Nya  dan  menjalani

perintch-perintah-Nya.

;1;£S  ':S ri ';;i "Allah mengetahai segala sesuatu yang di
Andapr72   mereha"   yakni:   mengetahui   apa-apa  yang  telah   mereka
lakukan dan apa-apa yang sedang mereka lakukan.]476 Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga darinya: "  CL; C '|1¥

;if9!  (Allah  meng.et.3hai  segala  sesuatu  yang  di  hadap;;  me\rek;[O
yakni di  akhirat,  i±=r  L'j (dcz# yng dz. be/afang merefady  yakni di
dunia."]477  RIwayat pertama disebutkan oleh Ats-Tsa'labi,  sedangkan

1474Lih./'rz7bA/g„r`an(3/68).
I.73Lih."a'ani.AJgtrr`an(2ml).
]476Atsarinidisebutkano]ehAIMawardididalamTafsinya(3/41).
14m  Ibid.



yang kedua disebutkan oleh AI Qusyairi.

[jSjS+1\£76Sj$4;Ccdanmerehatiadamemberisyofa'at
melainkan    kepada    orang    yang    diridhai    Allah."    Thun   -Albbas
mengatakan,    "Mereka    adalch    para    ahli    sychadat:    laa    ilaaha
i||al|aah."L478 Mujahid mengatakan, "Mereka adalah setiap yang Allah

melimpahkan  shalawat  dan  salam  kepadanya."]479  Di  alchirat  kelak,

malaikat akan memberi syafa'at, sebagaimana yang dinyatakan oleh AI

Qur`an yang akan dipaparkan nanti.    rij "c7a» mercfaer ztzf" yakni para
"dralkat.    c,±;}=  .ti, "karena takut kepada-Nya" yckni.. min Thouf ihi

¢arena takut kepada-Nya).  6Jii' "se/a/w berfocrfz.-Acr#" yakni  selalu
takut dan merasa tidck aman dari makar-Nya.

Firman Allah SWT, .,djJ: c;,   "ul'± ±±  FS},  j±' C;; "D"
barangsiapa   di   antara   mereka,   mengatakan,   .Sesungguhnya   aku
crdcrJch rwfocr# se/aj# drrl.prda i4//crft," Qatadah, Adh-Dhahhak dan yang

lainnya mengatakan,  "Yang  dimaksud  oleh  ayat  ini  adalah  ib|is."]48°

Karena ia menyatakan persekutuan dan menyerukan untuk beribadal
kepada dirinya. Iblis itu dulunya dari kalangan malaikat, dan tidak ada
satu  pun  malaikat  selainnya  yang  menyatakan:   `Sesungguhnya  aku
adalch Tuhan selain Allah. "

Ada yang berpendapat balwa isyarat ini menunjukkan kepada
semunmalaikat.Yakni:makayangmengatakanitu,;={;,tj±"A4oha
i.a KamJ. ber!. bcr/clso7I cJe#gr# Jaha##cm." Ini dalil yang menunjukkan,

bahwa walaupun  mereka  dimuliakan  dengan  keterpeliharaan,  nanun
mereka senantiasa beribadah, dan mereka tidak dipaksa untuk beribadeh

]47€  Atsar  dari  Ibnu  Abbas  ini  disebutkan  oleh  Ath-Thabari  di  dalam  /amJ.' i4/

fty%(i7£3)ddiap#:uP#:#d¥#ELA;I:#i6./#:?.arididalan/an'.',"Bayrm

(17/13), AI Mawardi di dalam Tatsimya (3/42) dan dan Abu Hayyan di dalam ,4/ Bclfr
(6/3i°ac7o)bisebutkanoiehAth.ThabarididalainJamJ.'A/fty¢#(17/13.



sebagaimana yang diduga oleh orang-orang jahil. Ibnu Abbas berdalih
dengan  ayat  ini  ketika  menyatakan  bchwa  Muhammad  SAW  lebih
utama daripada langit. Penjelasannya telali dipaparkan dalani surah AI

Baqarah.1481
':A±;£riu;jf6u;,(:ZZCDemikianKandmemberihanpembalasan

frepc7cJc7  orcz#g-orc7ng zfecz/z.in."  Yakni:  sebagaimana Kami  memberikan

balasan   yang ini dengan neraka, maka demikian pula Kami memberi
balasan kepada orang-orang chalim yang menempatkan ketuhanan dan
ibadah selain pada tempatnya.

Firman AI]ah:

.,,,.6;j'6f6ci3fv-`5±;£±ili.5jr6.i.91L£';'5i

+i¢wTecl:;:j©6Li€,3.rfei±Ssfg£~O-T6T=i=I=;:i
f„#;;{±±J€fty€f3S,ci=;;ir>ij®i6f£
--=?±i=f=,-=:==---if:

:   rT  __i
.,

OJrty-
"Dan otpakah orang-orang yang kQ[flT tidak mengetahui

bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu
yang padu, kemudian Kani pisahkan anlara keduanya. Dan

dari all Kand jadikan segala sesuatu yar.g hidup. Maka
mengotpakah meTeka tiada juga beriman2 Dan telah Kani

'48] Si|akan memjuk penafsiran ayat 253 dari surah AI Baqarah.



jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi
itu (tidak) goncang berso[ma mereka, dan telah Kami jadikan

(pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka menda[pat
pctunjuk. Dan Kand menjadikan langit itu sebagai atap yang
terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-landa

(kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. Dan Dialah yang
telah menciptakan malam dan slang, matahari dan bulan.
Masing-musing dart keduanya itu beredar di dalam garis

ed¢rJf}l¢." (Qs. AI Anbiya`  [21]: 30-33)

FirmanAllahSWT,.jJ#&.9€)€tJ;'J'Bi"Do#crpczhaAorc7#g-orng

}ingfro¢rfz.cJcrk"e7cgefchwJ.,"Qira`ahumumadalah:J'L;i,denganwa#.
Sementara Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Humaid dan Syibl bin Abbad
membacanya:£*'i,]482tanpawaw.Demikianjugayangdicantumkandi

%:u¥¥,u±OfM£<#fj;'=#;¥o¥:g:oer::egthy::g:ipe':#z2-#€*t
mengetahvi] bahwasanya langit dan bumi itu kedranya dahulu adalah
suatuyangpadr."

AI   Akhidsy   mengatakan,   "@iungkapkan   dengan   redaksi)
6T\= karena keduanya [yakni langit dan bumi] adalch dua macan,

sebagalmana    orang-orang    Arab    mengatakan:    A"mcrcz    /z.gcrchcza»z.

aswnd¢czr2z.   a[eduanya   adalali   dua   penyemaian   yang   hitam),   dan

sebagaimana firman Allah `4zza wa /a//"  i::;;€Y-L' +j::£Jt JJ±'. ri{ i£
Su'5j}`SesungguhnyaAllahmenehanlangitdanbumisupayajangan
/enyap.' (Qs. Faathir [35]: 41)."

Abu lshak mengatakan, "@iungkapkan dengan redaksi)  6Tl=

]482 Qira`ah ini temasuk qira`ah mutawatir.  Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu AI

Jazari di dalan rcrgrjb A#-Jvflgr, hal. 143, dan Abu Hayyan di dalam .4/ Bchr (6/308).



karena cr5-s.crmcrcrti;crczf @anyak langit) bisa diungkapkan dengan lafach

tunggal, yakni sczmc7o `, dan karena os-scr7»crow;aaf (langit yang banyak)

itu dulunya satu langit, demikian juga cz/ arc7czfo"zf# (buni-bumi). Allah

juga mengatakan:   6j:zj', dan tidak mengatakan: rcrfg¢z.7cz., karena kata ini
mcisfec7czr.   Maknanya:   haa#afaa  crow/aa/a  rartyz.7z   (dulunya  keduanya

adalah sesuatu yang menyatu)."

AI Hasan membacanya: d<3, dengan/athafo pada fa `.1483 |sa bin

Umar mengatakan, "Ini benar, dan hi merupakan suatu bentuk dialek

qogat)." j4r-Rcr¢g adalah as-scrdd (sumbatan), lawan a/ /flfg @elahan).
Urf7.get cry);-sysz. ` /cz i.rft7ft7ga artinya:  aku memadukan sesuatu maka ia

pun  menyatu.  Dari  pengertian  ini  muncul  sebutan  ar-rcrtigcza`  untuk
Wanitayangkemaluannyasempit.1484

Ibnu  Abbas,  AI  Hasan,  Atha`,  Adh-Dhahhak  dan  Qatadah
mengatakan, "Yakni, bahwa itu dulunya sesuatu yang menyatu sating
menempel,laluAllchmemisahkanantarakeduanyadenganudara.")485

Demikian juga yang dikatakan oleh Ka'b, "Allah menciptakan
langit  dan  bumi   sebagiannya  di  atas  sebagian  lainnya,   kemudian
menciptakan      angin      di      tengahnya      sehingga      membukanya

(memisahkannya)  dengan  itu.  Dan  Allah  menjadikan  langit  menjadi
tujuh dan bumi menjadi tujuh.»1486

Pendapat kedua dikemukckan oleh Mujahid, As-Suddi dan Abu
Shalih mengatakan, "Langit itu dulunya menyatu pada satu tingkat, lalu
Allah memisahkannya dan menjadikannya tujuh langit. Demikian juga

]483 Qira`ah AI Hasan ini disebuthn oleh Ibnu Athiyah di dalan t4/ A4irAar7tar 4/

W"J;¥„(]L]i].3A3s)fresT„,£E:AT:#4¥o¥dalanAJBdr(6J3og).

L485  Atsar  ini  disebutlcan o|eh Ath-Thabari di dalan L/c7mz.' 4/ Bay;a»  (17/14), AI

Mawardi di dalam Tafsimya (3/42), Ibnu Katsir di dalam Tafsinya (5/333) dan Abu
Ha#8¥Adi#EAk#£i(&`:e°b8ticanoiehAbuHayyandidalan4/Bafr(6/308).
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bumi     dulu     satu    tingkatan,     lalu    Allah    memisahkannya    dan
menjadikanyatujulbuni.»1487

Pendapat ini dikemukakan juga oleh AI Qutabi di dalan  `Uyw#

[4/ [4kfrbcrmya,  dari  Isma'il  bin  Abu  Khalid,  mengenai  firman  AIlah
`4zza wa JCIJJa:   6;:;  6f\= ;3fty.fj ±;£=Ji  Sdi   .j;Z'6.i.jt j' ;'bi
\:i;i;:  "Dan  apakah  orang-orang  yang  hafir  tidak  mengetahi
bahwasanya langit dan bumi itu kedranya dahulu adalah suatu yang

padu,  kemudian  Kami  pisahkan  anlara  kedranya."  Ia "en&a:than,
"Dulunya   langit   diciptakan   tersendiri   dan   bumi   juga   diciptakan

tersendiri. Lalu Allah memisahkan dari langit menjadi tujuh langit, dan
dari  bumi  menjadi  tujuh  bumi.  AIlah  menjadikan bumi  yang  paling
tinggi  dengan para penghuninya yang berupa jin dan manusia.  Allah

juga     membelah      padanya      sehingga     menjadi      sungai-sungai,
menunbuhkan   buah-buahan,   menciptakan  lautan  yang   di   atasnya
daratan,jaraknyasejauhperialananlimaratustahun.

Kemudian Allah menciptakan bumi kedun yang seperti itu pula

lus dan tebalnya, kemudian menciptakan padanya kaum-kaum, mulut-
mulut  mereka  seperti  mulut  anjing,  tangan  mereka  seperti  tangan
manusia, telinga mereka seperti telinga sapi, dan ranbut mereka seperti
bulu   domba.   Menjelang   teljadinya   kianat   kelak,   mereka   clan
dihempaskan buni kepada Ya'juj  dan Ma'juj. Nana bumi ifu adalah
Dakma` .

Kemudian Allah menciptakan bumi ketiga yang tebalnya sej auh

perjalanan  lima  ratus  tahun,  dari  situlah  udara  ke  bumi.  Di  bumi
keempat Allah menciptakan padanya kegelapan dan kalajengking para

pen8hul  nercka,  bentuknya  sebesar  bighal  hitan  toeranakan  kuda

]487  Atsar  ini  disebutkan oleh Ath-Thabari  di  dalan Jcrmj.' 4/ BayaH  (17/14),  AI

Mawardi di dalam Tafsimya (3/42) dan Abu Hayyan di dalam 4/ BaAr (6/308).



dengan keledai), dan ekomya seperti kuda yang panjang, mereka saling
memangsa sesamanya, lalu berbaur dengan manusia.

Kemudian  Allah  menciptakan  bumi  keenam  yang  namanya
Mand. Di dalamnya terdapat bebatuan yang sangat hitam, darinya Allah
menciptakan  Adam  AS.  Bebatuan  itu  akan  dibangkitkan  pada  hari
kianat, dan setiap batu darinya seperti gunung yang besar.  Batu-batu
adalah belerang yang digantun8kan pada leher orang-orang kafir, lalu
menyala hingga membakar  wajali  dan tangan  mereka.  Itulah  fiman
Allah  `4zzfl w¢ Ja//a:  €j\;j;`3  J6i  a:j6 `yng bcrfocr# bahar#)"
mcmasz.cr dcI# bcrfw.'  (Qs. AI Baqarah [2] : 24).

Kemudian    Allah    menciptakan    langit    ketujuh,    namanya
Arabiyah, di dalanmya terdapat Jaharman, di dalamnya ada dua pint`L
salah satunya bemama Sijjin dan satu lagi Ghalaq. Sijjin itu terbuka, ke
situlah sampainya kitab orang-orang kafir, dan itulah yang ditampakkan
kepada ashabul maidah dan kaumnya Fir'aun.  Adapun Ghalaq selalu
tertutup dan tidak dibuka hingga hari kiamat."

Telch  dipaparkan  di  dalan  surah  AI  Baqarah]488  bahwa  itu

terdiri dari tujuh bumi, jarak antara dua bumi adalah sejauh peljalanan
lima ratus tahun. /72p/a 4//ch nanti ada tambahan keterangan mengenai
ini di akhir surah Ath-Thalaaq.

Pendapat ketiga dikemukakan o.leh Ikrinah, Athiyah, Ibnu Zaid,
dan juga Ibnu Abbas sebagainana yang disebutkan oleh AI Mahduwi:
Bahwa   langit   itu   dulunya   merupakan   satu   kesatuan   dan   tidak
menurunkan  hujan,  bumi  juga  merupakan  satu  kesatuan  dan  tidak
menumbuhkan tumbuhan. Lalu bumi dipisah dengan hujan, dan bumi
dengan tumbuhan.)489 Ini senada dengan fiman Allah  `4zza w /a//a:

t488Si|akanmerujukpenafeiranayat29daristmhAIBaqarah.
t489AtsarinidisebulcanolehAth-Thabarididalam/anz!.'A/Bqyan(17/15)danAI

759



C±SIJj\g^:>i}#16©£if+}<>i,ifir5"Demilangivtyang_mengan_ding.hu.j^a::
inn bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan." (Qs. A;th-"wiq [86|..

:ill)?=,;:P#±d]:±hge:~B4Tth:TZ;49c:Dk8:e:aa„S:tz:L##;
jadihan segala  sesuirtu yang hidrp.  Maka mengapakah mereha tiada
juga berimanr'

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   Dengan   itu   bisa   diambil

pelajaran  berdasarkan  kesaksian  dan  bukti  yang  tampak.  Karena  itu
Allah  juga  mengabarkan  ini  di  selain  ayat  ini  unfuk  menunjukkan
kesempunaankekuasaan-Nya,danjugatentangpembangkitankembali
sertapembalasanamalperbuntan.Seorangpenyairyangmengatakan,

a;6;;3 ;iid°i ki     ',j#; ,;;# J.i;
¢11;!J j;fyi ck`j     'jjj-dji 35'j 'j#°i 33;i

•`Akanterasaringanbagimerekaketihasedangmarah

pemiouandanperedaanpermusuhan.
Bersatunyakesatuandanterpisahnyayangtebelah,

pembatalanperkaradanpenetapan:nya:.\49\

Ada tiga penakwilan mengenai firman AIlah SWT,   }= \=I==j
•€  .aT4.:S  §fS} .`Dan dari ?.I.Kwi !adi.kan  Seg?la SesuLa:u._:_::f_

fez.dwp. "]492 Perfcrma: Bahwa  AIlah menciptakan segala sesuatu dari air.

Denrikian yang dikatakan oleh Qatadah.

Kedwc}: Allah memelihara kehidupan segala sesuatu dengan air.

Mawardi di dalam Tafrinya (3/42).
149°Lih.`/crmj.'j4/Baya#(17/15).
]49]   Kedua  bait  syair  ini  karya  Abdurrahman  bin  Hassan  sebagaimana  yang

dicanturnkan di dalam Tafsir AI Mawardi (3/42).
[492 Penakwi|an-penakwilan  ini disebutkan oleh AI Mawardi  di  dalan Tafsimya

(3/43).



Ke/I.gr: Dan Kami menjadikan segala yang hidup dari air tulang

sulbi.   Quthrub   mengatakan,   "11:i:i   Qcani   jadikan)   bemakna
Aha/czg»czc7 (Kami ciptakan)."

Abu   Hatim   AI   Basti   di   dalam  jl/  Mz4S»nd  ,4sA-SlhaAz.haya

meriwayatkan  hadits  Abu  Hurairah,  ia  menuturkan,  "Aku  berkata,
`Wahai Rasulullch.  Ketika aku melihatku, hatiku merasa tentram dan

bahagia. Beritahulch aku tentang segala sesuatu. ' Beliau pun bersabda,
±,

•5110,i:#:.±Jr
`Segala   sesuatu   diciptahan   dari   air."   Al  hadits.\493   Atom  Hatim

mengatakan, "Perkataan Abu Hurairch: `Beritahulah aku tentang segala
sesuatu,'  maksudnya  adalah  segala  sesuatu yang  diciptakan  dari  air.
Bukti   kebenaran   maksud   ini   adalah  jawaban   beliau   SAW   atas

S,

pertanyaannya itu, yang nana beliau mengatakan,  ?u°` £r {j}i ;;f jf
`Segc7/cz  ses"czf2f  dz.czZ7fchcz#  din.z.  a!.r'  walaixpun tidak berupa makhluk

(bemyawa)."  Ini  argumen  lainnya  selaln  yang  telah  dikemukakan
mengenai kondisi langit dan bumi yang dulunya adalch sesuatu yang
berpadu.

Ada  juga  yang  mengatakan,  "Ka:fa  a/  fa¢//  (setiap/  semua)
kadang diungkapkan dengan makna cz/ ba 'd7Z (sebagian), seperti firman-

Nya;.  }6  S± ct, ;;§,jl6 ` Dan dia dian,u.g.er?pr segala sesuatu.'  (Qs.
An-Nanl[27]:23)danfiman-Nya:ftsgr3€:£`yngme»gha#c«rha»
Jeer/a sesw¢fw.' (Qs. AI Ah_qaaf [46]: 25)." Yang benar adalah bersifat

J,

umum,  berdasarkan  sabda  Rasulullah  SAW:   .;0°1  dy  ;j}>  ;;P  jr
` Segala sesuatu diciptakan dart air.' Wallahu a'lam.

'oS±£. se^ "Maha mengapakah mereka tiada juga berimanpr'

]493  Disebutkan  oleh  |bnu  Katsir  di  dalan  Tatsinya  (3/177)  dan  disandahan

kapada Ibnu Abi Hatim dan Ahmad.



yakni:  maka  mengapa  mereka  tidak  juga  membenarkan  apa  yang
mereka saksikan, bahwa itu tidak teriadi dengan sendirinya, akan tetapi
kejadiamya itu ada yang menjadikan, mengatur dan mengadakannya,
dan tentunya tidak mungkin semua itu terjadi dengan sendirinya.

Firman Allah SWT,  6:£    cj±£¢f}.i ¢  CI:=:i  "Dcl# feJ¢fe Kcl"z.

jadihan  di  buni  ini  gunung-gunung  yang  hokoh,"  rayia,asi,ya  yckrii
/.z.baaha»tsowczczb#(gunung-gunungyangkokoh),;i+>icf3cji"S%peyw
buni  itu  (tidck)  goncang bersama merekd.  yckhi  li  an  laa  taniida
bl.for.in  (supaya  buni  itu  (tidak)  goncang  bersama  mereka)  dan  tidak

bergerakutkmengokohkantempattinggaldiatasnya.Demikianyang
dikatakan oleh ulama Kulch.

Sementara ulama Bashrah mengatakan, "Maknanya adalah agar

tidak   teljadi   goncangan."   j4/   Mai.d   adalah   gerakan   dan   putaran.

Dikatakan:   macrcJcr   rcr`swfaw,   yakni   kepalanya   beaputar.   Penjelasan

tentanginitelahdipaparkandalansurahAn-Nah|.L494

¢}fa,6,{±=S;9`CDantelahKanijadikanqu!^a.)padenyajalan-
/.aJa# y¢ng J%as,"  yakni  pada  gunung~gunung  itu.]495  Demikian  yang
diiriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas.  j4/  Fz7.cro/.  adalah  cz/  mczsczcr/I.fr  ¢alan-

jalan).  ,4/  Fcrj7.  adalah jalanan  lebar  di  antara dua  gunung.  Ada yang
bexpendapat bahwa maknanya: dan telah Kani jadikan pula di bumi itu

jalan-jalan yang luas. Ini yang dipilih oleh Ath-Thabari[496 berdasarkan
redaksi fiman-Nya:  £2j#: ;{£±3 "clgrr mere fa me7tdclpclf pef##/.#

yakni   mendapat  petunjuk   menuju  jalan   di   bumi.    *=±,     adalah
penafsiran dari  €\;i; karena cz//crj7. kadang difungsikan sebagai jalanan
yang ditempuh, dan kadang juga tidak.

L494 Si|akan merujuk penafsiran ayat 15 dari surah An-Na±1.
]495  Atsar  dari  |bnu  Abbas  ini  disebutkan  oleh  Ath-Thabari  di  dalam  /amJ.' 4/

Bayz4#6(##6j)=milAiBayan(H/16).



Ada juga yang mengatakan, "Agar mereka mendapat petunjuk
dengan menganibil pelajaran dari itu untuk menuju agama mereka. "

Fiman AIlah SWT,  l±j£  \££1 :~C£Jt \:££=:i  "Da» Kamz.
mertyadikan langit itu sebagal atap yang terpelihara" yalmi texpdithar8L

dari jatuh ke bumi, dalilnya adalah fiman AIlah ra 'a/"  ;~felf &j±.;
=S;**S±,¢±th\S'{§J}"DanDiamenahan@enda-benda)lanattj'atjh
fe bwmz., me/cH.#ke# dengtz# I.zi.#-Ivy¢." (Qs. AI Hajj [22] : 65).

Ada juga yang mengatakan, "Terpelihara oleh bintang-bintang
dari para syetan." Demikian yang dikatakan oleh AI Farra` . ]497 Dali|nya

<adalah frman Allah  ra 'cz/cr:   jT£J g C±, qff3±) "Dan Kani
me#/.crgrnycr drr}. fi.ap-fz.ap ryefa# ycr77g /erfuAfi!it." (Qs. AI Hijr [15] :  17).

Ada juga yang mengatakan, "Texpelihara dari kehancuran dan
keruntuhan, serta terpelihara dari disanbangi seseorang dengan upaya
apa pun."

Ada   juga   yang   mengatakan,   ``Telpelihara   sehingga   tidak
memerlukan tiang." Mujahid mengatakan, ``(Yalmi) ditinggikan." Ada

jugayan-gmengatakan,"Terpeliharadarisyirikdankemaksiatan."t498

;i3``fedr#gmercha"yakniorangrorangkafir,6|fj2\{±{l:i;"Berpaling dart segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat

prdr#)Acz."   Mujahid   mengatakan,   "Yalmi   matahari   dan   bulan."L499
Dirangkaikannya kata a/ aqya¢f kepada as~£amcza ` [sehingga menjadi
¢ayczcrfe.hacz]  karena a/ aczy¢czf (tanda-tanda) itu dibunt di dalam langit.

Ada kalanya kata a/ aayczaf dirangkaikan dengan Diri-Nya di beberapa
ayat,  karena  Dialch  yang /z7 'z./nya.  Allah  menjelaskan  bahwa  orang-

1497Lih.A/a'anz.f4/gr`ar(2C0l).
]498Si|akanlihatpendapat-pendapatdidalanTafrirAIMawardi(3/43).
L499 Atsar dari Mujahid ini disebuthan oleh Ath-Thabari di dalam /czmf'' i4/ Bayou

(17/17).



orang  musyrik  lalai  dari  memperhatikan  langit  dan  tanda-tandanya,

yaitu berupa malam  dan  siangnya,  matahari  dan  bulannya,  gugusan-
gugusan bintangnya, angin dan awannya, serta segala sesuatu yang ada
di dalarmya yang berupa kekunsaan Allah rcr 'cr/cr.  Seandainya mereka
memperhatikan   dan   mengambil   pelajaran,   tentulah   mereka   akan
mengetahui, bahwa langit itu ada yang membuatnya yang maha kuasa,
sehingga mustahil pembuat itu mempunyai sekutu.

Allah SWT berfirman, j\S!`j jjt G{£  tj,J6f ji3  "D¢» Dz.a/aA

yang   telah  menciptahan   malam   dan   siang,"   AIlch  rmengj"g2rdfan
mereka tentang nikmat lainnya,  yaitu:  Allah menjadikan malam bagi
mereka agar mereka bisa beristirahat padanya, dan menjadikan siang
agar mereka bisa bekerja untuk penghidupan mereka.  i::i£'   i::±J{j
``7%c7Jc7Aczrz. cJcz# 62j/cz#" yakni : juga menciptakan matahari sebagai tanda

siang, dan bulan sebagai tanda malam,  agar dapat diketahui bilangan
bulan, tahun dan hisab, sebagainana yang telch dipaparkan dalam surah
AIIsraa`.1500

g"Masz-#g-masz.»g"yaknimasing-masingdarimatahari,bulan,
bintang-bintang, galaksi, malan dan siang,   6L#. gg c3 "beredar dz.
cJa/crm  gcrrz.a   ec7crr#}icr."   Yakni   bergerak  dan  berjalan  dengan  cepat

bagaikan berenang  di  air.  Allah  rcr'c}/cl yang Maha Benar berfirman,
\5`:i ;;=±fJij " dan (malalhat-malalkat) yang turun dari langit dengan

cepcrf."   (Qs.   An-Naazi'aat   [79]:   3).   Kuda  yang  menjulurkan  kaki

depannya ketika berlari disebut scrc!bz.Z.

Dilihat   dari   segi   nchwu,   bahwa   Allah   tidak   mengatakan
");aJbchJ7cz" dan tidak pula "fcrsdch", menurut Sibawaih, bahwa karena

Allah mengabarkan tentang mereka dengan redaksi yang menyebutkan

perbuatan yang berakal  dan menjadikannya di dalam ketaatan seperti

L5°° Si|akan merujuk penafsiran ayat 12 dari surah AI Isra` .



halnya  yang  berakal,  maka  Allah  pun  mengabarkan  mereka  dengan
redaksi   yang   menggunakan   wc7zf   dan   »zf#.   Demikian  juga   yang

dikatakan   oleh  AI   Farra`.]5°)   Keterangan  tentang   maknanya  telah

dipaparkandalansurahVuusuf.t5°2

AI  Kisa`i  mengatakan,  "AIlch  menyebutkan  dengan  redaksi

6|;€:{r  karena merupakan alchiran ayat,  sebagaimana Allah  ra 'a/a
befuan,  3S± »{± ':i `Kami adalah satu golongan yang bersatu
ya#g pas¢. me»a»g.'  (Qs. AI Qamar [54]: 44) dan tidak menyebutlcan
dengan redaksi: 7»«#fasAz.r"zf» (aJJ-£1)."

Ada yang belpendapat, bahwa peredaran ifu untuk a//8/ck lalu
dinisbatkan kepndanya.

Yang  benar,  bahwa  planet-planet  beredar  di  orbinya  (garis
edanya), dan itu ada tujuh orbit selain langit yang bertingkat-tin9kat,
itu merupakan medannya malaikat dan tangganya kerajaan. Jadi, bulan
berada di orbit terbawah, kemudian Utharid Q4erkurius), lalu Zuharah

(Venus),   lalu   matahari,   kemudian  Mari]ch   (Mars),   lalu   Mus)rfari
(Jupiter), kemudian Zuhal (Satumus), Neptunus dan Pluto.

4/  Fcz/ck adalah  bentuk tunggal  dari  cz/7ach,  yaitu  garis  edar
bintang.  Abu Amr  mengatakan,  "Bisa juga bentuk janaknya  seperti

pola  rfu'/,   seperti   kata   asat7  dan   zAld,   fahary;ab   den   Afa2tryb.   Asal
maknanya keliling, contohnya sebutan /tz/fafa a/ maghecI/ ®enggulung
benang   tenung)   karena  putarannya.   Fa/7aha   tsacbnf   cr/   7„crr`ch   -
fa/7z.I.ha#.  ra/cz//aha artinya bexputar/ mengelilingi.  Dalam hadits Ibnu
Man:nd disednrfuan:. taraktu i;arasii ha`armchu yaduuru fi falak (Aha
membiarkan   kudaku   scolahrolch   ia   belputar   di   orbit).    Karena

putarannya  itu  ia menyerupakan  dengan ofoit  langit yang  dikelilingi

lso]Lih.A/a'ani..4/glyr`an(2C01).
]5°2Si|akanmerujukpenafsiranayat4darisunhYuusuf.



olch bintang-bintang.

Ibnu Zaid mengatakan, "j4/ j4¢crcr* adalah garis rotasi bintang,

mafahari dan bulan." Ia juga mengatakan, "Yaitu di antara langit dan

bra."  Qatadah mengatakan,  "4/ Fa/a* adalah  pexputaran  di  langit,
dimana  bintang-bintang  bergerak  secara  berkeliling  sementara  langit
tetap."

Mujahid mengatakan, "4/ Fa/a* adalch seperti besi penggiling

dan   ia   adalah   porosnya."   Adh-Dhahhak   mengatakan,   "FcrJahafeczcr

adalahgarisedamyadankecepatankelilingnya."Adayangberpendapat
bahwa  aJ /cIJa*  adalah  gelombang  yang  bergulung,  sementara  orbit
mafahari dan bulan berada di dalannya. Wra/Jch# a '/cm.]5°3

Firman Allah:

©£„grf#L;c;.££±fro-tjifec„T#,cE;cj
cj'±j5ie#f;3aififefjg±£.{i±rsrig

i-  T¢  :--. 6Ji±j
&E;ini tidak menjadikan hidup abadi bagi seoTang manusia pun

sebelour. kanu (Muhammad) ; Maka jikalau kanu motti, apakch
nereha akan kekal? Tioiprtiap yang berjiwa akan merasakan

uti. Kant clan menglyi kanu dengan keburukan dan
kebalkan sebagal cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya

kepada Kamllah kanu dikembaltkan."
(Qs. AI Anbiya`  [21]: 34-35)

]jcoSilakanlihatpendapat-pendapatinididalanJam!.'i4/BayaH(17/17),TafsirAl

hrfundi(3/44)danj4/MzfAarrarA/Fya/.iz(11/134).



Firman AIlah SWT,  i&LIf €\!;; e3T  j¥), \IE; Cj  ``Kamz. fz.dczt
mekyadikan hidup  abadi  bagi  seorang manusia pun sebelum kanu,"

yalmi  kehidupan kekal  di dunia.  Ayat ini  diturunkan kepada mereka
mengatakan,      "Kani      menanti-nantikan      kecelakaan      meninpa
Muhammad."   Demikian   ini  karena  orangrorang   musyrik  menolck
kenabian beliau, dan mereka mengatakan, "Dia adalah seorang penyair

yang  kami  tunggu-tunggu  kecelakaan  menimpanya.  Semoga  ia  mati
sebagainana matinya penyalr Bani  Fulan." Maka Allah mengatakan,
"Telah mati para nabi sebelummu. Dan Allah memelihara agama-Nya

dengan  pertolongan  dan  perlindungan,  maka  demikian  juga  Kani
memelihara agana dan syari'atmu."   £2;get  i2£  €J:;  ci££ "Maha

jikalou hamu matt,  apakch mereha akan kekal?" , f iaham djxini yalkri:.
cr/aAzfm (apakah mereka), seperti ungkapan scorang penyair:

*if 6j;}.I tj£9fj 'l±:;          i}£S +;* i:i+'j3 t,;}r;
•` Mereha menenangkanku dan mengatakan, ` Wahai Khawalid, tak ada

yang perlu kou takutkan.'

Maka aku katakan, ` Dan aku mengingkari sejumlah waf ah, apakah
mereka adalch merekdi"'\5°4

Maksud  dari  Aaim  Acfm  adalali  cz  Azfm  (apakah  mereka).   Itu

adalah  kalimat   tanya  yang   bemakna  pengingkaran.   A|   Farra`L5°5

mengatakan,  ``Diungkapkan  disertal /cz`  untuk  menunjukkan  syarat,
karena  ini  merupakan penimpal perkataan  mereka  `akan mati'.  Bisa

juga disertakan /tz ` karena perkiraarmya adalah: a/z7Aztm a/ khaa/I.d"zf»
7.J. mz.#a (maka apakah mereka akan kekal jikalau kamu mati?)."

]5Ou Bait syair ini lcar)ra Abu Khamsy AI Hudzali  sebagaimana dicantumkan di

da\qp±_Al-Lisan (enwh.. royady.
IS°5 LTh. Ma'ani Al giv:an (2lzoz).



AI Farra` 1506 juga mengatakan,  "Bisa juga /¢`nya dibuang dan

disembunyikan,  karena i'rab  `fowm'  tidak jelas,  yakni:  i.#  7"z.rf¢ /c[ri#m

y¢mwwfww# az.dfeaH ¢ikalau kamu mati, maka mereka juga mati), maka
tidck ada layak ada kegembiraan karena teljadinya kematian itu." Ini
dibaca:    i;  dan  tJ,]5°7   dengan  harczA  dan  d7zczmmcrA  pada  7"z.in.

Keduanya adalali dua macan logat (dialek).

Fiman Allah SWT,  ef.i  ij;rs  ap=  B  "TJ.clp-fJ.ap yng
ber/.tva  ahaH  mercrsakeH  mclfz.."  Penjelasannya telah  dikemckckan  di

dalan surah Aali `Imraan.]5°8  'il£;  3£ijiJ  ja'!  ffrfj "Kam!. ofa#
menglyi harm dengan peburukan dan kebaikan sebagal cobaan (yang
scbe#clr-be#arnycr/."   `iij;   adalch   masndcrr   yang   tidck   bemakna
lafarfuya.  Yakni:  Kami  clan  menguji  kalian  dengan  penderitaan,
kesempitan,halaldanharam,1aluKaniakanmelihatbagaimanakalian
bersyckur dan bersabar.  6j:£j   a'g; "D" frcl#ya fepclda Kaml.Jafo
ha7"" dz.fembcz/I.ha77."  Yakni  untck pemberian  ganjaran  sesuai  dengan

anal perbuntan.

Firman Auah:

\ifi#ycfdfu'ij£;rufi££€=;.jtd\:j\sij
GJ3=F£5f±,h>r;6ap,\;J±£J-±t

©
"Dan apabila orang-orang ha:ifir itu melihat kamu, mereka

|s06 Ibid
'5°7 Qira`ch dengan d7!armmafe disebulkan oleh Ibnu Athiyali di dalan 4/ Bcrfr A/

Wra/.iJ.5Zo{]s[](£2.memjukpenafsiranayatl85darisurahAali`Imraan.



hanya membuat kanu menjadi olokrolok. (Mereka
mengatakan), `Apakal. ini orang yang mencela tuhan-

tuhanmut' , padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar
mengingat Allah yang Maha Pemurah."

(Qs. AI Anbiya` [21]: 36)

FirmanAIlahSWT,Yci€\i'ij'i¥r_£{££=;.jtd`:j\SS
\±;i C.Dan apahila orang:orang kafir itu melihat karm, mereka hanya
membuat  kamu  mertyadi   olok-olok:'  Yalrmi:.  maa  yattckhidrLunaka

(tidaklah mereka menjadikan kamu melainkan). i4/ Hczz ` adalah olokan,

penjelasannya  telch  dikemukakan.  Mereka  yang  mengolok-olok  itu
adalah  mereka  yang  telah  disebutkan  di  akhir  surah  AI  Hijr  pada
fiman-Nya:  6.;#-i jar 6|  ``Ses##ggrfA7p/w Kamz. meme/z.Aura
kamu dart (kyahatan) orang-orang yang memperolok-olokan (kamu)."

(Qs.   AI   l±ijr   [15]:   95).   Mereka  mencela  orang   yang   menentang

penuhanan   berhala-berhala   mereka,   dan   mereka  juga   menentang
penuhanan D2at yang Maha Pemurch. Ini merxpakan puncak kejahilan.

-,jf   `i£:i   "4prhaA   7.»z.   or„zg   )rug"   yakni   mereka
mengatakan,  "Apakch  ini  orang  yang?"  Pada  redcksi  ini,  a/  ga"/
disembunyikan     [yakni     redaksi:     "mereka     mengatakan"     tidak
diL¥3€i=;¥#;=i¥#,e¥A:3;("a#i':i.":zmr;dm¥";.akd?1;;.a::

a/o#'  adalch kalinat pelintang antara li! (apabz./a)  dan penimpalnya.

pe{j,l:   J=}{ "Me»ce/a fuha»-froha;in"" yakni mencela dengan
keburukan dan aib. Dari pengertian ini muncul ungkapan Antharah:

.+:;fyi AL ]; 41i. ;j;            a=:±f i;3 tf,a tf+i€; dy
"Jangandah kou sebutkan maharku dan mckanan yang telah kuberikan



nautikulitrmakanmelyadisepertikulitberkudis."\5°9

Maksudnya:janganlahkaumencelakukarenamaharku.

i:±fijfarr>.Gpadchalmereha[:erhada,p!.r,engi.n>g?:A,ll:h,
yangMafoapem%rafr"yaknidenganAIQur`an,CJ3=f"adaJafr
orcr#g-oJ.cr#g yng i.Jtghar."   i kedun sebagai penegas pengingkaran
mereka,  yakni:  mereka  adalah  orang-orang  yang  kafir.  Ini  sebagai

un8kapanmendalamdalammenyandan8kankekufuranpadamereka.

Firman Allah:

©<#rfefe3~\;.f¥jtfefe#¥,'t6£
©di,p=fa®!i=ji\rig;,6j±,j

cfsj3rfu\'r$33c$6ifes'cts
F3,,,

#,iL=JJ±€€ji©dJ#:Ft'u'+¥#
©fpJ#:Fty`jti';J6L#-#

" Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesargesa. Kelak akan

AkuperlihatkankepadoimutandaL-tandaadeab-Ku.Maka

janganlahkamuminlakepadolrKumendatanghannyadeng::-segeroLMerekaberkata,`Kapankahjanjiituakandatapg_,_jika

kamu sekalian adalah orang-orang yang benoiri' Andalkata
orang-orangkafiritumengetchui,waklu(dimana)mer?ka_itu
tidakmampumengelakkanapinerakadarimukamerekadan

(tidakpula)daripunggungmereka,sedangmereka(tidakpula)

'5°9  Bait  syair  ini  dijadikan  syahid  oleh  Ath-Thabari  di  dalan  Jamj' A/  Bay¢#

(17/19)danAsy-SyaukanididalamFoffeA/gadl.r(3/576).



mendapat pertolongan, (tenlulah mereko tiada meminta
disegerakan). Sebenarrtya (adzab) ilu okan datang kepada
mereka dengan sekonyong-konyong laLu membuat mereka

menjadi panik, maka mereka tidak sanggxp menolaknya dan
tidak (pula) mereha diberi tangguh."

(Qs. AI Anbiya` [21]: 3740)

F±rman  AIlch  SWT,  ±;S   39  '±;±S   ±!±   "Manusia  telah

dyadihan     foertabiat)     tergesa-gesa,"    3ralwi    dirfurm:pang]can    paha
ketergesa-gesaan,  sehingga tercipta  dengan lrarakeer  tergesa-gesa.  Ini

seperti firman Allah rcz'o/a:  +-; cri, GS) 'RI) "Allah, Dialch
yang menciptahan kamu dari keadaan lemch." (Qs. AI-RUNIn [30|.. S4)
yakni manusia dengan kondisi lemah. Dikatalran Afa"/z.gcz cz/ z-usczcz# mz.#
clf)/-J}i¢czrr, artinya: manusia diciptakan dalam kondisi jahat apabila ada

kejahatan  pada  karaktemya.  Dikatakan  I.rmanaar  a#/c7  dzcha¢b  wa
rna/.i.i. `, artinya:  en9kau hanya scorang yang datang dan pergi. Maksud

ayat ini, bahwa tabiat manusia adalah tergesa-gesa,  sehingga manusia
sering tergesa-gesa dalam berbagai hal walaupun bisa membahayakan.

Kemudian ada yang mengatakan ballwa yang dinaksud dengan
cr/  7.#scra#  di  sihi  adalah  Adam  AS.  Sa'id  bin  Jubair  dan  As-Suddi

mengatakan, "Ketiha ruh masuk ke dalam kedua mata Adam AS, ia pun
dapat     melihat     buah-buahan     surga,      dan     ketika     mencapal
kerongkongannya,  ia  pun  berselera  terhadap  makanan,  lalu  ia  pun
melompat sebelum ruh itu mencapal kedua kakinya karena tergesa-gesa
hendak menggapai buah-buahan surga, Ifulch fiman-Nya: ;i:b¥.i j};

S;=3e,CManusiatelahdijadikan@ertabiat)tergesa-gesa."'
Ada  yang  berpendapat  bahwa  Adam  diciptakan  pada  hari

Jum'at  di  alchir  siang.   Tatkala  Allah  men9hidupkan  kepalanya  ia



tergesa-gesa   dan   meminta   disempumckan   peniupan   ruh   padanya
sebelun  terbenannya  matahari.  Demikian  yang  dikatakan  oleh  AI
Kalbi,  Mujahid dan yang lainnya.  Abu Ubaidah dan sejumlah ulana
ma'ani  mengatckan,  "Al   `Ajal  adalch  tanah  menurut  bahasa  suku
Hinyar." Lalu mereka mengemukckan syair:

j±io,3 £u°i £; 'Lf; JijlJ
"Danpohonkurrlrapuntunbuhdiantaraairdantanah."\S\°

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan a/ z.7cscr¢ro

di siri adalah semua manusia,

Ada yang bexpendapat bahwa yang  dimaksud  itu  adalah  An-

Nadhr  bin  AI  Harts  bin  Alqanah  bin  Kaldah  Ibnu  Abd  Ad-Daar
menurut penafsiran  Ibnu Abbas.  Yakni:  Tidck  selayaknya bagi  yang
diciptakan dari tanah yang hina untuk mengolok-olok ayat-ayat Allah
dan para rasul-Nya.

Ada yang berpendapat bahwa ini termasuk yang pengertiannya

dibalik, yaitu: bahwa ketergesa-gesaan itu diciptakan dari manusia. Ini

pendapatnya Abu Ubaidah.

An-Nulas  mengatakan,  "Pendapat  ini  tidak  layck  diterapkan

pada  Kitabullah,  karena  pembalikan  itu  hanya  dalan  syair  karena
kondisi telpaksa, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

]5'°  Ini  lanjutan  dari  bait  syair  yang  dilantunkan  oleh  Abu  Ubaidah  kepada

sebagian orang Hinyar. Permulaannya adalch:
i#£tfl,aJife,jgr1

"Mata air pada batu karang adalah tempat tunbu:hnya."

Bair  syair  ini  temasuk  syahid  yang  dikemukakan  oleh  AI  Mawardi  di  dalam
Tafeimya (3/45), Abu Hayyan di dalam ,4/ Bcldr (6/213) dan Asy-Syaukani di dalan
FathAIQadir(3/576).



fi},iLJ;11,,o6~
"Raifamadalahkewofibankal.enazina."\S"

Aryat hi sends dengan ayah.. S!}£    Sfl;$  695 ..Dan adalah
ma#usrd  bcrs]/af  fergerm-geso."  (Qs.  AI  Israa`   [17]:   11).  Ini  telah

dipaparkan di dalam surali AI Israa` .

`;±!SE±±  SS  ®S+'.   .S±±j£= .CKelak akan  Aku  perlihatkan
kepadarm   tandrtanda   adzab-KIA.   Maha  janganlah   harm   miuta
kepadrKii   mendatangkannya   dengan   segera."   I]oi   "engprlha

pendapat  pertama,  bahwa  tabiat  manusia  adalah  tergesa-gesa,  dan
bahwa ia diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat menahan diri,
sebagainana   yang   disabdakan   oleh   Rasulullah   SAW   yang   telah
dikemukakan di dalam surah AI Israa` .

Yang dimaksud oleh ayat-ayat ini adalah sebagai mukjizat yang
menunjukkan kebenaran Muhammad SAW di sanping terkandungnya
akibat  yang  terpuji.  Ada  yang  belpendapat  bahwa mereka meninta
ditunjukkan adzab, lalu mereka meminta disegerakan dan mengatakan,
i:jT `if  g: "Bz./ahaA /Z7o/a#gny8/ a»camarz I-fu?." (Qs.  Yuunus [10]:
48). Mereka tidak tabu, bahwa segala sesuatu ada waktunya yang telah
ditetapkan.  Ayat  ini  diturunkan berkenaan  dengan  An-Nadhr  bin  AI
Harits, dan juga firman-Nya:  a'T ji  li£ Cr ®! ``/i.ha bezw/ rH/
g"r `anJ I.#i di.a/aft ytr#g be#ar ..." (Qs. AI Anful [8]: 32).

AI Akhfasy Sa'id mengatakan, "Malma ¢€€ a  ;:£S¥-i j};
(Mamsia  telah  dyadikan  foertabiat)  tergescLgesdy, yckri  dikatfha
kepadanya `jadilah' maka ia pun jadi." Malra makna ¥jg;::;  *f

]5']hilanjutanbaitsyairAIJu'diyangpermulaannya:

tirJJ%eiinJ.u,G
"Kewaqibanyangen8kaukatakanadalahschagaimana,"

Keterangannyatelchdipaparican.



(Maka janganlah  hamu  miuta  kepada-Ku  mendatangkannya  dengan
segercr)  berdasarkan  pendapat  ini,  bahwa  yang  mengatakan  `jadilah'

pada sesuatu lalu sesuatu itu jadi, maka ia pun manpu menanpakkan
bukti-bukti yang mereka minta disegerakan.

'3;:S\ f5±  8;  6SS;.i  "Mereka berkata, C Kapankch jartyi itu

aha#  dr/cr7.g"  i;j{ di  sini  adalah cz/  maw 'wwcJ (yang  dijanjikan),  ini

seperti   un8kapan:   a//croft   rajaa`w#crcz,   yalmi   mar/.cm/w#crcr   (Allah

harapankami).Adayangberpendapatbchwamaknaiz:S-tdisiniadalah
cr/ WCI 'z.z.d (ancaman),  yakni:  adzab yang  dijanjikan kepada kami.  Ada

yang berpendapat bahwa itu adalah kianat.

<S,±gz> =± c>^..C.Jiha kanu sekalian adalch orang-orang
)"ng be#crr" wahai sekalian orang beriman.

FimanAIlahSWT,i#&jtiii'j"4ndaz.hafqora77g-orcz#g
fagiv I.fw me#gefchwz.," aJ  `z./in di sini adalah cI/ mcr 'rz/crfo sehingga tidck

memerlukan  objek penderita kedua,  seperti  redaksi  firman-Nya:     Y'

;}21:i   ':£J)     ';]S}£1  C`Kamu  tidak  mengetahainya,   sedang  Allah
"e#gefch#z.#}icr." (Qs. AI Anfal [8]: 60).

wrfuyp==mp=a=dv¥;~=#:ty+:j%kfati;=e3k=m=#+u¥;
Gal;i:C Mereka itu tidck rnanpu mengela:idcan api neraka dari mcka
mereha dan (tidak pula) dari punggung mereha, sedang mereha (tidak

pula)    mendapat    pertolongan,    (tenfulah    mereka    tiada    meminta
disegerckar#J,"     dan     mengetahuinya     ketika     mereka     meminta
disegerakannya ancaman itu.  Az-Zujjaj  mengatakan,  "Yakni:  tentulch
mereka mengetahui kebenaran ancaman itu. "

Ada  yang  bexpendapat  bahwa  maknanya;  Andaikan  mereka
mengetahuinya  ketika  melakukan  kekufuran,  tentulah  mereka  akan
beriman."



AI Kisa`i mengatakan, "Ini adalch peringatan tentang teriadinya
kiamat.  Yakni:  Seandainya  mereka  mengetahui  dengan  pengetahuan

yang yakin, tentulah mereka clan mengetahui bahwa kiamat itu pasti
datang.   Ini   ditunjukkan   oleh   firman-Nya:    `i=:;;     rt±L<     I;
Csebenarnya    (adzab)    itu   a:kan   datang   kepada   mereka   dengan

sefo#);o#g-fonyo#g' yakni kiamat itu akan datang secara tiba-tiba."

Ada  juga  yang  mengatakan,  "siksaan."  dan  ada  juga  yang
mengatakan, "neraka." Sehingga mereka tidak dapat melakukan upaya
apa Pun.

•S;fi;i "Lalu membuat mereha mertyadi panik,"  A| ]a:whal'5\2

mengatakan, "Bchc7fcr-bah/cr# artinya mengambil secara tiba-tiba. AIlch

Ta'ala berfurman,  +=±€;i 'L==;  rssts  S±  Csebenarnya (adeab) itu
akan datang kepada mereka dengan sekonyong-honyong lalu membuat
mereka mekyadi panik."'

AI   Fana`    mengatakan,   ";={=g   (Zir/„   memz72tcr/   mereha

me#/.adz.   pcr7Iz.#)   yakni   membunt   mereka   kebingungan.   Dikatakan

bcrhafchzj-)/crbhifzt%c4  apabila  menghadapkannya  dengan  sesuatu  yang

membingungkannya. " Ada juga yang mengatakan, "Lalu mengagetkan
mereka."

r#>;<>±Sj£:i:se"Makamerekatidaksanggupmenolaknya"

yaknimengelakkannyadaripunggungmereka.1#jJ££:;£ty'L9'"dcr#/I.dczfr

rpz{/cr/  mereha dz.berz. f¢#ggr4fa. " Yakni:  tidak diberi tangguh dan tidck
ditunda untuk taubat dan permohonan maaf.

1S12    LH\. Ash-Shihhah (L1244).



Fiman Alah:

SgL€+,£;±±j`!6c;qBTcc.ji}>'8j*f,Ja'y'
© 6D'.#g*,

"Dan sungguh telah diperolokrolokkan beberapa orang rasul

sebelum kumu maka turunlah kepada oTang yang
mencemoohkan rasul-Tasul itu adzab yang selalu meTeka

pcro/ck-a/oAfa#." (Qs. AI Anbiya` [21]: 41)

FimanAIlahswT,€!±jTd3}2;>'gj=£f,rfu'p'"Du»s«#ggrfr
telah  diperolok-olokkan  beberapa  orang  rasul  sebelum  karrm,"  3ni
adalch penglipur lara bngi Nabi SAW. Allali mengatakan, "Jika orang-
orang itu mengolok-olok kanu, maka sesungguhnya telah diperolok-
olok beberapa orang rasul sebelum kanu. Karena itu, bersabarlah kanu
sebagalmana mereka bersabar. "

Kemudian Allah menjanjikan pertolongan kepada beliau, Allah
mengatakan,   6\£  ``Maha  fz».zf»/ch"  yakni  menimpa  dan  teriedilah

±=§Lh_,r.=:#t%.£gf>.+y#«±Eb±*g.::;anLgu:::ec#poeorho#onk
a/okfacrm. " Yakni balasan atas olokolok mereka.

Fiman IRAh:

±3cffJrg€St633¢`5#€€E3K3.c;#
y'€ti,+,c£:#:'iS,tti;i©GL£+€ri;



Jf©<L#.f3:3r± <G#-
6i<j#ijii.t#jc,6=F;~t:\:jg~v'#C£'
©cgiv.t#fi€JG22ftfi,caf{3ii<N-tj~;6

" Katakanlah, ` Siapakah yang dapat mel'Iildihara kamu di waklu

rna,lam dan slang hart dari (adzab AIlah) yang Maha
Pemurahl' Sebenarnya nereha adalch orang-orang yang

berpaling dart mengingati Tuhan mereka Alau adakal. mereka
mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memdihara mereka dari
(adzab) Kwi. Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong dirt

mereka sendiri dan tidak (pula) mereka diindungi dart (adzab)
Kuni itut Sebenarnya Kand telah memberi mereha dan bapak-
bapak mereha kenikmatan Qlidup di dunia) hingga panjanglah
unur mereka. Maha apckah mereka tidak mdihat bahwasanya

Kami mendatangi negeri (orang kofir) , lalu Kant kurangi
luasnya dari segala penjurilnya. Maka otpakah mereka yang

me#¢#g?." (Qs. AI Anbiya` [21]: 42-44)

Firman AIlah SWT, F3K5. I; #  "Kcr/aha#/aA, `Sz.aprhaA

};crJ7g c7c!paf me"e/z.fecrro fum#" yakni menjaga dan memelihara kamu.
AI   Kilaa`ah   edalah   al   biraasah   wa   al   hiifhzh   ®en3aigann   dan

peme:Iiharaan).  Kalaaha  allcahu  -  kilaa`an,  dengan  kasrah,  artinya,..
Allah memelihara dan menjaganya.  Dikatakan:  I.c7zhab ¢ fa./crcr `crrz.//ac}A

@erangkatlah  dalam  penjngaan  Allah),  I.Aftz/a`fw  mz.#Azjm,  yakni  aku
beriaga dari mereka. Seorang penyair, yaitu Ibnu Harmah, mengatakan,

777/



633i;'J6'G:.ch;.L#          63K±;&13#.o;
C.Sesungguhnya Salima dilindungi Allah

iarelamenanggungkesalahanyangtidakdilakukarmya."\S\3

Penyair lairmya mengatakan,

4¥ L!fri3 e;ri tiJ#:
``Ahamerundukkanuntahadrnmelindungikeduamatanya."'S"

AI Kisa`i dan AI Farra`  mengemukakan:  a+:}i<£ i; Jj, dengan

/of*afe pada /a7"]5'5 dan swfu# pada wcrw. Mereka juga mengemukakan:

+S^Z;£b;,'5]6denganfdeb//padahamzchpadakeduanya.Adapunyang
populer  adalah  dengan  menetapkan  hamzch,  dan  ini  adalah  qira`ah
unun.

Adapun a+S^±;i, ini salah dilihat dari dua segi sebagaimana yang

disebutkan  oleh  An-Nuhas,]5]7  yaitu:  Perf¢ma:  bahwa  badal  faamztzfo

hanya  terdapat  dalam  syair.  Kedwa:  bahwa  kedua  ¢'/  itu  bentuk
med7H.nya  adalah  ha/az.fw,  sehingga malmanya terbalik,  karena ha/clztw

bermakna   aw/.a'fw   fa./ywfchw   (gipjalnya   sakit).   Mcka   orang   yang

'5 L3 Bait syair ini adalah permulaan qashidah. Pemch dikatakan kepadanya, bahwa

orang-orang Quraisy tidak dapat temotivasi, maka ia pun mengatakan, "Sungguh aku
akan  mengucapkan  qashidah  yang  bisa  memotivasinya,   semuanya  dengan  lisan
Quraisy."  Ini temasuk bukti penguat yang dicantumkan oleh Ath-Thabari di dalan
/czmz.' A/ Bayan (17re2), Abu Ubaidah di dalan A/a/.czz 4/ g«r`a7i ¢/39, AI Mawardi
di dalam ra/SI.r A/ gwr`a" (3/45) dan Asy-Syaukani di dalam Fcrffr ,4/ gc!d].r (3/578).
QasL¥]9Ea¥t]j;::dinTufdi:##bAi-JZJulanfe:ei;gfa#`£;dicantulandidalanj4+

£isan (entri: Acz/cz `a). Lanjutannya adalah:

Jdi€+i€fch`tjzT3
"_D_anakuperiutdrkandirikuutwhmelakukanapapunyangchiperintahian."
]5'5 Lih. Ma 'an|. AJ gtrr `ama karya AI Farra` (2#04.
\S16 Ibid.
1511 Lth. |'rab AI Qur`an (3n 1).



mengatakan    kepada    seseorang:     "facz/crcrfacr//cla:JI"    berarti    ia    telah

mendoakan  keburukan  baginya,   yaitu:   semoga  Allah  menimpakan

padanya rasa sakit pada ginjalnya.

Kemudian  dikatakan,  bchwa  format  lafazhnya  adalah  fomat

==ar:=T¥:d:Zack::n:aygaabpaeg:i:antn£€g,;tft%wpae:¥r=ayma;
ketika kalian sedang tidur, 3 (cJo») tidak pula di walchi j\€£I (sz'cng Aarz.)

ketika kalian melakukan dan melaksanakan urusan-urusan kalian    a3

±ify\(dari[adeab]ALllah)yangMahapemuraho,yalrmiwindarindzalb
dan siksa-Nya.  Ini  seperti  fiman-Nya:  S{  <r,   e!;2jJ  c,:i "A4lafaa
siapahah yang akan menolong aku dart (adzab) Allah." (Qs. H"nd Tll]..
63),   yakni   7«z.#   czcZZczczbz.//czch   (dari   adzab   Allah).   Khithab   ini   bagi

mereka  yang  mengakui  sang  pencipta,  yakni:  jika  kalian  mengakui
bahwa Dia adalah pencipta, maka Dia Maha Kuasa untuk menurunkan
adzab yang kalian minta disegerakan itu.

rij   2=.3   S   .Si   S. `Csebenarnya  mereka  itu  dart
J#eJ?gr.J7gcrf7.   rztfocr7i   mereha"   yakni   dari  AI   Qur`an.   Ada  juga  yang

mengatakan:  dari wejangan-wejangan Tuhan mereka.  Ada juga yang
mengatakan: dari mengenal Tuhan mereka,  <j±+4 "¢dcr/aft ora#g-
orcI77g );crag berpcr/z.#g" yakni lalai lagi lengah.

Firman  Allah  SWT,   "iS,\:   #    ;i  "J4fczw  crdafach  77cereke
mempunyai    tuhan-tuhan"    rndRAanya,..    al    ahum    (aldakah   mexeka.

mempunyai),  mz.in  ini  adalah  s'foz./¢fe.   Ifijj'.   cr;  r€::::  "yng C7apa/
memelihara  mereha  dari  (adzab)  Kami"  yalmi min  adzaabinaa  (dad
aldzho TLa]oo:1).  <S±;:i 4 CCTuhan-tuhan itu tidak sanggud'  yahai
tuhan-tuhan yang diklain oleh orang-orang kafir itu, bahwa mereka itu
dapat  menolong,  padahal  sesungguhnya  mereka  tidak  dapat      ;j:£

+{±:i   "A4e77o/o#g   dz.rz.   merefap   se7fdz.rf '   apalagi   menolong   para



penyembch melcha,  <S±S fi, + SG "Dan tidak ®ula) mereka
dilindrngi dari (adeab) Kami itu."

Ibnu    Abbas    mengatakan,    "(Yakni)    );!fmr!a'e(«»    (mereka

dilindungi)."L5LBDiriwayatkanjugadarinya:"yzf/.c7arm«#(dito|ong)."L5]9

Ini  yang  dipilih  oleh  Ath-Thabari.)520  Orang  Arab  mengatakan:  arm

laka   jaar   wa   shaahib   min   fulaan   ¢alal   alran   "enohon8   ham
melindungimu   dari   fulan),   yakni   melindungimu   darinya.   Seorang

penyalr mengatakan,

t±;13S £G}13 try 'lri:a=),                 ls# ,¢:* i;€L; t5?G:
``Iaberteriakdengankerasnyamemintaperlindungan

agariadilindungidarirrya,namuntombak-tombaksudahdekat."\S2.1

Ma'mar meriwayatkan dari  Ibnu Abi  Najih,  dari  Mujahid,  ia
mengatakan,    "yand„`zrm    adalah   }ich/zzzA"zf»    (meme|ihara)."]522

Qatadch mengatakan, ``Yakni: Allah tidak menyertakan kebaikan pada
mereka,danrahmat-Nyatidakmenyertaimereka.")523

FimanAllahSWT,F;~t;\:je~Y'|#\=:£L'J;"SebeurrnyoKamz.
telah memberi mereha dan bapak-bapak mereha kevikmatan Qtidrp di
dr#!.a/,"  Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Maksudnya  adalch  orang-orang

[5t8 Atsar dari  Ibnu Abbas  ini  disebulcan oleh Abu Hayyan  di  dalam i4/ Bafr

(6/3l!f9).Atsar dari  |bnu  Abbas  ini  disebutkan oleh  Ath-Thabari  di  dalan /amz" J4/

Bay"  (17A3),  AI  Mawardi  di  dalan  Tafsinya  (3/45)  dan  Ibnu  Katsir  di  dalam
Tals#j:f£8,I;,4ftyffl(17#3).

t52] Bait syalr ini dijadikan syahid olch AI Mawardi di dalan Tafsinya (3/45), Abu

HaREAqL¥=A#g#£6£]i}sgufay-:]¥#ii#anaTdiffa"#9#?,t;;5873in
(]7££)A¥arAI#a*i£:a:b¥fay:I(e3£4i)in.Tharididalan/anjH"gun
(17#3), AI Mawardi di dalan Tafsinya (3/45) dan Ibnu Katsir di dalam Tatsinya
(5838).



Mekkali."  Yakni:  Kami  telah melapangkan kenikmatan  bagi  mereka
dannenekmoyangmereka.#.tifjl£6£``Hz.#ggrpr/.a»givA
atm«r mereha" dalam kenikmatan, sehingga mereka mengira bahwa itu
tidak akan sima deri mereka. Maka mereka pun terpedaya dan berpaling
dari menghayati huijah-hujjal Allah  `4zzcz wa /cz//cz.

~G22ftf  i, \{j:|f j£<ry-i c3,.Lt 6i GLi;€€ #i "Maha apczfaA

mereka  tidak  melihat  bahwasanya  Kani  mendatangi  negeri  (orang
kafir),  lalu  Kami  kurangi  luasnya  dari  segala  pertyurunya."  Yalsoi
dengan kemenanganmu wahai Muhammad wilayah demi wilayah dan
ditaklukkannya  negeri   demi  negeri  di   seputar  Mekkah.   Demikian
makna yang dikemukakan oleh AI Hasan dan yang lainnya.

Ada   juga    yang    mengatakan    dengan    pembunuhan    dan

penawanan,  demikian  yang  dikemukakan  oleh  AI  Kalbi.  Keduanya
mengandung malma yang sama, dan pembahasan mengenai ini sudah
dipaparkandalamsurchAr.Ra9d.1524

6;±Sf f i  'iS^ ``Maka apakch nereha yang menangr' yalrmi
orang-orang  kafr  Mekkch  setelah  Kami  mengurangi  luasnya  negeri
mereka   dari   segala   penjuni,   bahkan   en8kau   mengalahkan   dan
menguasal mereka.

Firman Allah:

L'\S£'.~6iiji+atg+.t'u'±j€r±3}i~C3£j
a'be'&j.u'¥\j;*,'i==Lfq=±L€ci'j©€#3i=.

©drfe=6!.q.jfi
]524 Si|akan merujuk penafsiran ayat 41 dari surah Ar-Ra'd.



"Katakanlah (hal Muhammad), `Sesungguhriya aku hanya

memberiperingatankepadakanusekaliandenganwchyudan
tiadalah orang-orang yang tuu mendengar seruan, o[pabila
mereka diberi peringatan.' I)an sesungguhnya, jiha mereka
ditimpa sedikit saja dart adzab Tuhanmu, pastilah mereka

berkata, ` Aduhal, celakalah kami, bchwasanya kami adalah
orang yoing menganiaya dirt sendiri' ."

(Qs. AI Anbiya`  [21]: 45-46)

Fiman Allah SWT,  fS.i r±±3j;i ~C3£ # "Katoha#/aA givaz.
Mwhamnd), C sesungguhnya  aku hanya memberi peringatan kepada
ham"  Seha/I.cz#  de»gr7»  waky«"  yakni  menakuti  dan  memperingalkan

kalian dengan AI Qur`an.  ±j;i£. f   6£ '.~6i)1 i.il{ a.=. t'u' "drM
tiadalch  orang-orang  yang  tuli  mendengar  seruan,  apabila  mereha
d}.ber!. perjngrfcm"  yakni  orang  yang  Allah  tulikan  hatinya,  ditutup

pendengararmya dan dijadikan penutup pada penglihatannya sehingga
tidckdapatmemahamiayat-ayatdanmendengarkebenaran.

Abu Abdirrahman As-Sulanri dan Muhammad bin As-Sumaiqs'

membacanya:  a;:q{{  q3,  dengan dhamma#  pada );o`  dan /afhaft  pada
"i.in, dalam bentck redaksi yang tidak menyebutlcan /a 'j/nya acalimat
negatiD,]525 j±}{ dengan ra/a ', yakni baliwa Allah membunt mereka
mendengar.

Ibnu  `Arfu, juga As-Sulami, Abu Haiwah dan Ychya bin AI

Harits membacanya: €±J' q,]526 dengan dframmah pada to ` dan hasraA

pada   ml.in,    +:all    dengan   rmhaa,   yakni   tahwa   en8kau   wchai

]525Qin`chinidisebutkanolehAbuHayyandidalam.4/Bafr(6C15).
]526 Qira`al ini temasuk qira`ah yang mutawadr. Qira`ah ini disebutkan oleh lbnu

AI Jazari di dalan 7labdy.zb i4mJvapr, hal. 143.



Muhammad, tidak memperdengarkan seruan kapada orang yang tuli.
Jadi khithab ini untck Nabi SAW. Qira`ah ini ditolak oleh seorang ahli

bahasa,     ia    mengatakan,    ``Semestinya    redaksinya:     idzcza    mac
fw#dzz."fewrm  ¢ika  kamu  memberi  peringatan  kepada  mereka)."  An-

Nulas I 527 mengatakan, "Itu boleh, karena maknanya sudah diketahui."

Fiman AIlah SWT, ¢`u' ?\j£ i; .iL= jiiL€ c+'j  "D«»
sesungguh:I'iya, jika mereka ditimpa sedikit sqja dari adzch Tuharmu,"
Ibnu Abbas mengatakan H]ahwa #cr/fry_ch adalal], "77rar/ (seujung)." I 528

Qatadah   mengatakan,    "Hukuman."]529   Ibnu   Kaisan   mengatakan,
"Sedikit  dan yang paling kecil  dari  sesuatu." Ini diambil  dari  »c7L& cz/

mz.sA(aromamisik).]53°Seorangpenyalrmengatakan,

iaJis;i quoL; a:             5di ,-i3r + :¥3
"`A:i".al.adalahdarikalanganwanfroterpandang

gau:I'lnyamenebarkanaromamisik:.1S3l

Ibnu Juralj mengatakap "Bagian."[532 Sebagaimana un8kapan:
nofaha fulaan li fulaan min  `athaa`ihi Qulan "cartoed bairan kepedal
Fulan  dari  peroleharmya)  apabila  ia  memberinya  barian  dari  hartaL
Seorang mengatakan,

lsz] Lu`. |'rab AI Qur`an (3n2).
L528  Atsar  dari  |bnu Abbas  ini disebutkan oleh Abu Hayyan  di  dalan [4/ Bafr

(6#]!99).AtsardariQatadaliinidisebuthanolehAth-ThabarididalanJanj.'j4/Baya#

(L]Rs_S!.Lm.FathA|Qadir(31580).

]53] Bait syair ini karya Qais bin AI Khathim sebagrinana dicammkan di dalan

[4/-Jisan (entri: radr). Bait syair ini temasuk syahid yang dikemukakan oleh Asy-
SyaThgaidalj= Fmctn"uA,'#irin(£3/d5is8:3incan oieh Abu riyyan di dalam A/ Bafr

(6„16).

GB



L*Oi i3'..:d ii::jf g£2+f              }z};i< I):z3 ji}i:i+S;-rf tl'
`` Ketika aku mendatangimu, aku mengharap diberi perolehanmu

koumembagikusatubagianyangkarenanyabangsaArabmerasa
tentram."ls33

Secara  etinolod,  an-#¢jfty¢  adalah  dorongan  ringan.  Maka

mdalaTaai:yb:tagg=un86rife=?.a:£,etrc;k£„?:S;nm?resfd£:ha:g;;

`Adwhai,   celakalah   hami,   bahwasanya   hami   adalah   orang  yang

"e#gr#[.qyo   dJ.rJ.   se#dz.rr,"   yakni   mereka   sadar   sehingga   mereka
mengakui ketika pengakunn tidak lagi berguna.

Fiman Anah:

€c=dj3LG±fr<ap#,xp.f±jj,ij.ti3p-ta3
©±rfti>tr5B6>i±i!;ji33L,ajfj\£i,

"Kani akan memasang timbangan yang tepat pada hart hianat,

maha tiadalah dirngikan seseorang barang sedikit pun. Dan
jika (amalan itu) hanya sebeTat biji sowi pun pasti Kami
mendatangkan ®ahala)nya. Dan cukuplah Kani sebagal

Pembwafpcndi.fw#gr#." (Qs. AI Anbiya` [21] : 47)

FimanAIlchswT,Jif{££#,a£:£±!.i,jj,i:ilfi±#.fffij
g=i ..Idrnd akan memasang tiirbangan yang tepat pada hart hamat,
maha tiadalch dirugikan seseorang barang sedikit pun." AI Mowaaziin

'533 Bait syair ini kaya Ar-Ramali bin Mayadah yang tedapat di dalan A/-I,iran

(enrfu.notch_®.



adalah bentuk jamak dari cr/ mz-I.zczo7z (timbangan).

Suntu pendapat menyebutkan, konteksnya menunjukkan bahwa
setiap   orang   yang   sudah   muakallaf  mempunyai   timbangan   yang
dengannya   amal   perbuatannya   akan   ditimbang.   Lalu   kebaikannya
diletakkan pada salah satu tepinya, dan keburukannya diletakkan di tepi
lairmya.

Ada juga  yang  mengatakan,  ``Bisa juga berarti  ada  beberapa

timbangan urfuk satu orang, yang mana setiap jenis analnya ditimbang
dengan satu timbangan, sebagaimana seorang penyair mengatakan,

'ei3¥ i3' *:3c-ire               #, i,L;3th.i iji€ ap

C Adalah Raja yang karena keadtlan-Nya tegcklch berbagai peristiva

karena setiap peristiva ada timbangannya yang tersendiri' ."

Bisa juga hanya satu timbangan tapi diungkapkan dengan lafach

jamck.  Al-Lalaka'i  AI  Hafizh  Abu  AI  Qasim  di  dalam  S##cr7mya
mengelunkan   riwayat   dari   Anas   yang   menyandarkannya   kepada
Rasulullah   SAW:   "Sesungguhnya   ada   malaikat   yang   ditugaskan
menangani     timbangan,     lalu     manusia     didatanckan,     kemudian
diberdirikan  di  antara kedun tepi  timbangan itu.  Jika  (anal  baiknya)
berat, maka malaikat itu berseru dengan suara yang dapat didengar oleh
semua makhluk, `Fulan bahagia dengan kebahagiaan   yang selananya
tidak clan menderita setelahnya.' Dan jika (anal baiknya) ringan, maka
malaikat   itu   berseru,   `Fulan   sengsara   dengan   kesengsaraan   yang
selananya tidak akan bahagia setelahnya'." Ia juga meriwayatkan dari
Hudzaifch RA,  ia mengatakan,  "Petugas timbangan pada hari kianat
adalah Jibri| As.»1534

1534 A|  A|usi mengemukckan maknanya di dalam RZ4h A/ A4cz 'a»7. (5/362),  dan ia

menyandarkannya kepada At-Timidzi AI Hckim di dalan jvowczdr.r j4/ UsAw/.



Ada juga yang mengatakan,  "Timbangan  itu  mempunyai  dua
tepi,    benang-benang,    lisan    dan    penimbang.     Penggabungannya
dikembalikan kepedanya. "

Mujahid, Qatadah dan Adh-Dhahhak mengatakan, "Penyebutan
timbangan hanyalah perumpanaan, sebenanya tidak ada timbangan di
sana, yang ada hanyalah keadilan." Berdasarkan riwayat-riwayat yang
ada dan yang dianut oleh mayoritas ulana adalah pendapat pertama,
dan  keterangan  mengenai  ini  telah  dipaparkan  di  dalan  surah  AI
A'raal535 dan juga AI Kahfi. Lain dari itu kani juga memaparkannya
di dalam Af-rndzfa.rch, alhamduliullah.

i±If adalah  adil,  yakni  di  dalamnya tidak  ada  kecurangan
maupun kezhaliman seperti peninbangan di dunia.  i.:ilf adalah sifat
timbangan,  dikemukakan  dalan  bentuk  tunggal  kaena  ia  masACJar.
Dika!itckan  miizaan   qisht,   miizaanaani  iqshi  dan  mawaaziin  qishi,

seperti   halnya   rz/.cza/    `crd7   dan   r7/.aa/   rz.cmcm.    Segolongan   qulra`

membacanya: Ja:afll, dengan shad. I 536

3=±Z!.t±ji"Padrhaz.fa.crmaf'yaknibagiparaahliharikiamat.
Ada yang bexpendapat bahwa maknanya adalah: pada hari kianat.   #
€Si  3=  ';ffi ..Maha tiadalah dirugrhan seseorang b=?ng sedi.kit.

przf,"  yakni  orang  yang  baik  tidak  akan  dikurangi  sedikit  pun  dari
kebaikannya, dan orang yang jahat tidak akan ditanbahkan sedikit pun

pada kejahatamya.

i;;;i;,-5='JKf±,<J^=dfi"Danjika(analanitu)hanya
seberaf  blj.I. sclwz. pw#,"  Nafi',  Syaibch  dan Abu  Ja'far membacanya:
a}  'j\iL,t537  dengan  ra/z7`  di  sini  dan  dalan  surah  Luqmaan,  yang

]535 Si|akan memjuk penafsinn ayat 8 dan 9 dari sunh AI A'raaf.

::::a::a:dirib=¥q°:PchA?uanEa#u=wdi;tr#n€/AitJip::i.yebutkanya
di dalan I.mar.I.A ,4mIvapr, hal. 143.



bermakna:  z.# wcrgcr 'cl atau I.# #crd7zcrra ¢ika temyata),  sehingga redaksi

ini sudah sempuma dan tidak lagi memerlukan k&czbczr.

Adapun  yang  lainnya  membacanya:   j\±i>  dengan  #crs'Ao6,

yang  bermakna:  wcl  i.#  facrcI#a  cr/   `czmaJ  ml.tsgacr/a  (dan jika  anal  itu
lam:ya,  seherat),   a:rfu".  wa   in   haanaa   dzaalika   asy-syai`   mitsqaala

(sesuatu   itu   hanya   seberat).   Mz.tsgczcr/  any-I);tzz. `   @eratnya   sesuatu)
artinya bobotnya yang seperti itu.

\4i>\=S} .C pasti Kami mendatang:kai} ®ahala)nya'' dengan alif

pendek,  ini  adalah  qira`ah  Jumhur,  y.almi:  Kani  mendatangkannya
untuk  diberikan  ganjarannya,  yakni  mendatangkan  yang  sebesar  biji
sawi   itu.   Bisa  juga:   mendatangkan   yang   seberat   itu.   Ada  yang
belpendapat bahwa bobot biji itu bukan apa-apa selain biji itu sendiri,
karenaifulahAllahmengatakan,lS>l=Si"Kamz.7«e#do/a#gha#nyo."

Mujahid dan Ikrinah membacanya: €-IT, dengan mac}d,L538 yang

bermakna:    Kami    membalasnya.    Dikatakan    ¢c7/cza    -   )/z+`¢c7fz.z.    -

mu`aataatan.
'<±   \±>  6g CCDan cukuplah Kani sebagai  Pembuat

perfeztw77gr7c"  yakni  m#givcL#.bz.I.77  ®embuat  perhitungan)  berdasarkan
kebaikan  dan keburukan yang telah mereka lakukan.  Ada juga yang
mengatakan, "SFf karena tidak ada yang lebih cepat menghitung
daripada Kami." j4/ Hisczclb adalah cz/  `crc}d Qitungan).

At-Tirmidzi  meriwayalkan  dari  Aisyah:  Bahwa  seorang  laki-
laki duduk di hadapan Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya    aku    mempunyai    sejumlah    hanba    sahaya    yang

[538   Qira`ah   €-FT  ndengan   mood-   disebutkan  oleh   Ibnu  Athiych   di   dalam  ,4/

M2ifoarrczr j4/ Wa/.I.z (11/141), dan ia mengatakan, "Tidak populemya qira` ah ini karena
penggantian  wow  berharakat /crffrch  menjadi  Aanzch  tidak  dikenal,  adapun  yang
dikenal adalah yang berharakat dfocz7»mch dan karrch."



mendustakanku,  mengkhianatiku  dan  maksiat  terhadapku,  dan  aku
mencela  dan  memukul  mereka,  bagaimana  nasibku  dari  mereka?"
Beliau pun bersabda,

'cj6~ ;,S  c*i:i di:af3 `jJj{'i;;  '4;:4;i  'dj,'CI  a  lr==±

Ors~ 0!3 .:i+;fa $3 di y i;us Ors~ ir;j ;Oji; *L:i di:i>
®,,,,,,,,,

-,,,,-,,

_        .                       _   ,              ,         ,         ®                                     ,,,,,                                    J       ,                               _        -                      _   ,

rfe Ors' ir:,'; '®j3 i;[:; di:d£

•fao,qu*'#,+;,,;-e*
iiu:; di:ife '06~ oO!3  cch

"Akan  dihitung  penglhianatan,  kemaksiatan  dan  pendustaan

mereka terhadapmu serta hakunarmu terhadap mereha.  Jiha
hakunarmu terhadap mereka sebanding dengan dosa mereka,
maka itu impas, tidak mertyadi kebalkan bagimu dan tidck pula
meoyadi kebuz'.ukan bagimu. Jiha fwhumarmu terhadap mereha
kurang dart dosardosa mereka, maka itu akan mekyadi kebaikan
bagimu, dan jika hakumanmu terhadap mereha melebthi dosa-
dosa  mereka,  rnaka  akan  diharang  dart  kebalkairmIA  untuk
mercfaf7."  Lalu  laki-laki  itu  menapi  kemudian  menangis  dan

meratap, maka Rasulullah SAW bersabday  a<j  :?1 +\ST ii€ ei
• \€;i ;:L< ;££ # ,a=±!.i  3±j,1:;If  i±jl.f "rz.daREA'engha«
membaca  Kitabullah..  Kani  akan memasang timbangan yang
tepat  pada  hari  kiamat,  maka  tiadalah  dirugikan  seseorang
barcz7Ig sedz.fa.J p!f». " Laki-laki itu pun menjawab, ``Demi Allali

wahai  Rasulullah.  Aku  tidak  menemukan  kebaikan  apa  pun
bagivcu  dan  bari  mereka  dengan  memisahkan  mereka.  Aku

persaksikankepadaengkau,bahwamerekasemuamerdeka."]539
At-Tinnidzi mengatakan, "Hadits charib."

]539 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembchasan tentang Tafsir, (5C20, 321,

nomor.3165).



Firman AI]ah:

©<±±i#6€~¥j66j@.f£„r3tfj:i±:\:ii'j`S
©<££::,i;ialJ3f5€-€r#y'<;i:€€J-?€t

©6L#,,al, fa.j;ifref3\ifj
``Dan sesungguhrtya telah Kotnd bertlcan kepada Musa dan

Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi
orang-orang yang bertakwa. oraitu) oTang-orang yang takut

akan (adzab) Tuhan mereka, sedang meTeka tidak melthat-Nya,
dan mereka merasa takut akan (tibotnyoL) hari kianat Dan AI

Qur`an ini adalah suatu kitab ®eringatan) yang mempunyai
berkah yang telah Kani turunkan. Malra mengapakah kotmu

me7zgz.7zgharz.7I}7dr?." (Qs. A] Anbiya`  [21] : 48-50)

FirmanAIlchswT,`J€,±j66ja.{£D;±j;3£J:l=J:ji'ls"D4»
sesungguhnya  telah  Kant  berikan  kepada  Musa  dan  Harun  kitab
rcrcjrcr/ czcr# pe#ercr#gr7®." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan I]dimah:

;\±+  66:jil, tanpa wa" sebagai  fro/ aceterangan kondisi).  AI Fana`]54°

menyatakan,  bahwa  pembuangan  w¢«  maupun  penetapannya  adalah
sana, sebagainana firman Allah  `4zza wa /a//a:  €i;}; €.ft1 £~C:l{ fr'5 I?i
\fiz3  ©  S:S^ Ccsesungguhnya Kant telch me;ghias langit ya;g
terdehat     dengan     hiasan,     yaitu     bintang-bintang,     dan     telah
7„e7#e/i.foaraJ7);cr."   (Qs.   Ash-Shaffaat   [37]:   6-7),   wa   fez/zfea#   yakni

¢i/zfocI#.   [dengan   ataupun   tanpa  14;crw   artinya   sama].   Pendapat   ini

disangkal   oleh   Az-Zujjaj,   ia   pun   mengatakan,   "Karena   wczw   ini

mempunyai  suatu  makna,  maka  tidak  ditambahkan."  Lebih jauh  ia

1540Lih."a'a#jj4J9%r`cm(2/205).



mengatakan,  "Penafsiran    66jff i adalah  Taurat,  karena  di  dalamnya
dibedakan  antara yang  haran  dengan  yang  halal."]54]  Selanjutnya  ia

mengatakan, ``Sedangkan  {~C.±; adalah seperti redaksi:  3;;  cj'J±  3j,
`sedang  di  dalamnya  (ada)  petdyuk dan  cahaya  (yang menerangi)'

(Qs. AI Maaidah [5]: 46)."

Ibnu  Zaid  mengatakan,  "   £6j3b.i  di  sini  adalah  pertolongan
terhndap musuh. Dalilnya adalah fiman Allah I""   j}£.  \1.ifi ~(i
b,l±:;:«\'r'|.S±:±`DankepadaapayangKaniturun::arpepa??`hampa.
Kcrmz.  /n4whammed/  dz. fearl. Fwngaa#.'  (Qs.  AI  Anful  [8]:  41),  yakni

perang  Badar."  Ats-Tsa'1abi  mengatakan,  "Pendapat  ini  lebih  senada
dengan konteks  ayatnya,  karena masuknya wcrw ke dalan cld7I-dHz.yur `.

Maka makna ayat ini adalch:  Dan sesungguhnya telah Kani berikan
kepada  Mum  dan  Harun  pertolongan  dan  Taurat  yang  merupakan

penerangan dan pengajaran ±=re r#u' <>:2;:=£ a-St  ©  <±±.~
C.bagi  orang-orang  yang  bertakwa.  aJaitu)  orang-orang  yang  takut

ahan (adzab) Tuhan mereka, sedang mereka tidck melihat-Nya," kacerm
mereka   tidck   dapat   melihat   Allah   ra'a/cr,   akan   tetapi   mereka
mengetahul    dengan   pemikiran   dan   pembuktian   bahwa   mereka
mempunyal  Tthan  yang  Maha  Kuasa,  yang  memberi  balasan  atas
semun  anal  perbuntan,  maka  mereka  pun  takut  kepada-Nya  dalan
kesendirianmerekadikalatidckbersanamanusialain.,i;liJi63f5
•.dan mereka [terhadrp]  akan (tibanya) hart hiamat. yckrli terdadimryai

kiamat sebelun bertaubat,  6;jj; "merasa f¢fuf ' yakni takut dan
khawadr.

'Z:rS^  SS)a  '53 \'i5:9  "Dan AI Qur`an ihi adalah suatu kit29.

froringat:n)yang;eripunyai.b?ItryhyangtelahKandturunkan."a:a
di siri yakni AI Qur`an.     ,'d' .i;Li "Maha me»gc7prhaA hamzf" wahal

154] Lib. /+ab 4J gwr `an karya An-Nuhas (3/73).



sekalian bangsa Arab,  6|$3 "mengr.#gfaH.n)/a" padchal AI Qur`an itu
menampakkan  ketidakmanpuan  kalian,  karena  kalian  tidak  mampu
mendatangkan yang sepertinya.

AI Farra`  membolehkan: 6u°}i J3G .Ji l'jiJ   @an AI Qur`an
ini  adalch  suatu kitab  [peringatan]  yang  dibe`rkahi  yang  telah  Kami
turunkan),      yang      makanya:      cz»zo/naaA«      mwbczcrrczha»      (Kami

menurunkarmya dalan keadaan diberkahi).

Firman AIlah:

j6s!©`iap££,^>ar,'j3'b,1,:iij?6L~cb`\:fa'S
Gif~j{i£,t3{jric£,4Afi5*:S,-6j=j'¢6©

pejpe±3~G\:jffi#fa'j6©c*;fGif€~G\:
i;.j€y€ji:rj'6©aritL,ii;i¥£Gij.$6©,dyj

©±rfji*,p,`:G®fijd¥c,ut€fc±:`y.fje#t
``Dan sesungguhnya telah Kand anugerahkan kepada Ibrahim

hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalch
Kolmi mengetahul (keadaan)nya. (Ingatlah) , kctika Ibrahim

berkata kepada ba[paknya dan kaumnya, ` Patung-patung

apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanyur Mereka
menjowab,`Kandmenda[patibapakrbapakkani

menyembahnya.' Ibrahim berkata, ` Sesungguhnya kamu dan
bapak-bapakmu berada dalun kesesatan yang nyata.' Mereka

menjowab, `Apckah kamu datang kepada kami dengan
sungguh-sungguh ataukah kanu termasuk orang-orang yang

GD



bermain-matm£' Ibrahim berkata, ` Sebenarrtya Tuhan kumu
ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya: dan
aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas

)J¢Jzg demz.kz.¢7f z.f«'." (Qs. AI Anbiya`  [21]: 51-56)

FimanAIlchSWT,,:i£;ji±j|~tfg\:fa'5"D¢»ses"#ggrfA#y¢
telah  Kani  anugerchkan  kepada. Ibrahim  hidaych  kebenaran,"   All
Farra`]542      mengatakan,      "Yakni:      cI'ffoa!.#aaAaj      rfewc7crchw      afani

menganugerchinya  hidayah  kebenaran)."   J3'    I)3  "Se6eJ%m"  yakni

sebelun kenabian, I 543 yaitu Kami berdirikan dia untuk memperhatikan
dan  melihat  bukti-bukti,  tatkala tiba malam  lalu  ia melihat  bintang,
matahari dan bulan.

Ada yang berpendapat bahwa #' c}3 "sebe/#m" adalah sebelum
Musa dan Harun.t544 Dengan pemalmaan ini, maka crr-run)/d ini adalah

kenabian.  Adapun  pemaknaan  pertana  adalah  pemaknaan  mayoritas
mufassir, yaitu sebagaimana Firman AIlah tentang Ychya:  ;#j{ i£3'\:;
\±± "Dan Kirnd berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-

famafr."  (Qs.  Maryam  [19]:   12).  AI  Qarazhi  mengatakan,  "jews)/dcrfrcz

yckri  dewas81."   ':nhs   .,4.>      C±6 C`dan  adalah  Kami  mengetahai
¢adra#JnyH."Yaknibahwaialayakmendapathidayahdankenabian.

Fiman  AIlah  SWT,  -,4-zJ3   3±:fy~   j6   S!  "/r7cgrzf/c7AJ,  fefz.ha

Ibrahim  berkata  kepada  bapaknya  dan  kaunnya."  S:uairfu  pendzxpat
menyebutkan:  Yakni:  wdzfa#. ¢i.i.#cr qacr/a  /i.  adz.I.Az.  (ingatlah tatkala ia

berkata kepada bapaknya), maka redaksi ayat ini sudah sempuma pada:
':nd±-,A.>fg3.CDanadalahKanimengetahvi(keadaan)nya."

1542 Lib.  "a 'aH|. A/  gtrr `a#  (2#06).  Mengenai  ini,  AI  Mawardi mengemukakan

makna lain di dalam Tafsimya (3/46), yaitu bahwa ar-rag; adalch kenabian.
t543 Pendapat hi disebutkan oleh AI Mawardi di dalan referensi tadi.
\s44 Ibid`



Ada juga yang mengatakan, "Maknanya:  S£ © €±±f -,d> €33
'JJis  ¢dan  adalah  Kand  mengetahai  (keadaan)nya.  (Ingatlch),  ketika

JZ)rczAz.in  berfaczJcz,'  sehingga  redaksinya  bersambung  dan  tidak  waqaf

pada:  a3£."

>±¥`.kepada bapakya" yawn. AZT,.  .be±6 "dan koumnya:.
yaitu Namrud  dan para pengikutnya.  JT3,\=l{ j,i:;  C "PafzJ»g-prf«#g
czpcrhaJ! I.#i." yakni cr/ ashacrcrm @erhala-berhala). j4/-rcmacrtsz.z7 ®atung)

adalali    sebutan    yang    disandangkan    pada    sesuatu    yang    dibuat

menyerupai malchluk Allah  ra 'a/a.  Dikatakan mc7tstsa/fzf czs}J-ryczz. `cz b7.

crs);-s};crz. `,  artinya,  aku menyerupakan sesuafu dengan sesuafty Jsrmya

aidalch mumatstsal -timtsaalan.
'b±}Sa.1!}~S.Yangkamutekunberibadatkepadanya.'yalmi

senantiasa menyembahnya.

<!;3±   a   €:~[\:   ~6j=j   .ij6   "Mereha  men/.owab,  `Ka7»7.
mendapati     bapak-bapak    kand    menyembahnyal."     Yalrmi:.    1kamii

menyembahnya karena menirckan para pendahulu kami.

jJ±rj e±£ j ;±±;~G\:i ;i;i  =ria' j6 "Jbrczfrz.in berhafa,`Sesungguh:nya  kanu  dan  bapak-bapaknou  berada  dalam  kesesatan

y¢»g  77)/c#c7. "  Yakni  berada  dalam  kerugian  karena  menyembahnya,
karena    patung-patung    itu    hanyalah    benda    yang    tidak    dapat
mendatangkan in;nfaat maupun madharat, dan tidak mengetahi apa-
apa.

•S]+> eei±]   .\»Sis  .`Mereha  mekyowab,  `Apahah  harm  datang

kepada  hami  dengan sungguh-sungguh"  yakni..  apakeih englczNI serius

mengenaiapayangengkaukatakanitu?arir},ii;i"¢f8«haAham%
termasuk orang-orang yang bermain-maind" yakri be"ainrmain dan
bercanda.



Lisfils     S!;ftl±6.f s i.lie c€Ibrahim berkata,.Sebenarnya
Twhan kamu ialah Tuhan langit dan bumr' yalmi.. alni tirdck runinrmain,

balikan  sebenamya  Tuhan  kalian  dan  yang  mengurus  kalian  adalah

pencipta langit dan bumi.  <£j£ G,Jb€f "yng fe/a# me;7cJpfcrha##)/cr"
yakni  A*crhaqcrfez"7'2cr  wc[  crbcJcz 'afow##cr  (yang  telah  menciptakan  dan
membentuknya). <rlat=£jt *, SJ,`S  G  tiifj ``da# czha fermaszf4 ora#g-
orang yang  dapat  memberihan  bukei  atas  yang  demikian  itu"  yckri
bahwa  Dia  adalch  Tchan  langit  dan  bumi.  4s)/-tycrchz.d adalah  yang
menjelaskan perkara,  contoh kalimat:  'di   i+i   "4//crfr  me77);c[fclha#."

(Qs.  Aali  `hnraan  [3]:  18),  yakni AIlah menjelaskan.  Maknanya:  dan
akudapatmenjelaskandenganbulctimengenaiapayangakukatakan.

Firman Allah:

is`i;ffi©i¥>£.frs= 6j±<ty,,ff,`
©cL=±:±'£rfu'¢fey€i

" Demi ALllah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya

terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi
nehinggalkannya. Maka Ibrahim membuat beThala-berhala itu

hancur bexpotong-potong, kecudi yang terbesar (induk) dart

patung-patung yang lain; oLgar mereka kembdi (urituk
be#¢#);a/ 4cp¢dr#)/a." (Qs. AI Anbiya` [21] : 57-58)

Firman  AIlah  SWT,
'-b'i=*   ,ifE3  CCDemi  Allah,

sesungguhnya   aku   clan   melaku:ham   tipu   daya  terhadap   berhala-
berha/cmj,"  Ibrahim  memberitahukan,  bahwa  ia tidak  cukup  hanya
dengan menyampaikan argumen secara lisan, bahkan ia menghancurkan



berhala-berhala  mereka  karena  yakin  terhadap  AIlah  ra 'a/c!,  dirinya
mantap untuk menghadapi hal-hal yang dibenci dalan mempertahankan
agama.  ra ` pada kalimat "rclJJclch!." dikhususkan untuk sumpch yang

dirangkai dengan mama Allah saja, sedangkan wczz/ dikhususkan `mtuk

semua yang tampak, sementara bcr ` untuk yang tampak dan yang tidak
tanpak. Seorang penyalr mengatakan,

•L~~viJ;thii;:+:+;            ±jsfu.Siufaj;;,&i:
" Derrti Allah, masih ada hart-hari bagi gundrkan

digunungnantinggitukditunbuhimelatidankemangi."\S4S

Ibnu   Abbas   mengatakan,   ``Yakni:   Demi   kemuliaan   AIlah,

sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalanu."
AI   Kaid   adalalh   al   makr   (tiqu   daya.),   kaada-yakiidr-haidan   dan
mcrfe.I.dcrfa#,  demikian juga mwhaeyndch.  Perang juga kadang  disebut
•|ugaL   kaid,   dikellahan   ghazca  fulaan  falan   yalqaa   kaldan   (man

berangkat perang, namun ia tidak menemukan pertempuran). Setiap hal

yangAndaakaliberartioHfarafafa.I.d#fow(Andamengakalinya).]546

€}#i±.\}$5*':=¢`Sesudahharmpergivmeringgalkannya.'yal{ni
"w#fha/z.q].i.# dzafrz.bz.i.# @erangkat/bertolak pergi).  Mereka mempunyai

satu hari raya setiap tahun dimana mereka semua berkumpul pada hari
itu, saat itu mereka berkata kepada lbrahim, "Jika engkau pergi bersama
kami  menuju  tempat  perayaan  kami,  tentu kau  akan  kagum  dengan
agama kami."  -Ini  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  sebagaimana  yang
akan dipaparkan dalan surah Ash-Shaffaat- Maka Ibrahim berkata di'-b'i±F±* ,fiiE3  "Demi Allah, sesungguhnya aku
dalan hatinya,
akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu."

]545  Syahid  ini  karya  Mahik  bin  Khalid  AI  Khana'i  AI  Hudzali  sebagaimana

dicantumkan di dalam A/-£z.sa[n (entri: Aq)/ado).
IS46 LTh. Ashshihhah (21533).



Mujahid  dan  Qatadch  mengatakan,  "Ibrahim  mengatakan  ini

secara  rahasia,  tanpa  diketahui  oleh  kaumnya,  dan  tidak  ada  yang
mendengamya   selain   seorang   laki-lcki   saja,   laki-laki   inilali   yang

memberitahukan."L547   Safu   orang   mengungkapkan   dengan   redaksi

janak jika apa yang diberitakannya merupakan yang diridhai oleh yang
lairmya, seperti redaksi firman Allah ra 'o/cz:  ii.j=Jl j£~C:;:i c¢':Ji;;;'5Ssfi\ \{fe    A.Sf f l\ <±f4 CCMereha berkata, C sesuniguhnya iika kita

telch kembali ke Madinah, benar-beriar orang yang kuat clan mengusir
ora#g-orcng }Aclng /emch  dcrrz. padr#);cr'."  (Qs.  AI  Munaafiquun  [63] :

8).

Ada yang belpendapat bahwa Ibrahim mengatakan ini  setelah
kepergian orang-orang, dan tidak ada yang tersisa selain golongan yang
lemch, mereka itulah yang mendengar perkataan Ibrahim itu.  Ibrahim
beralasan agar tidak ikut bersana mereka yaitu mengatakan,  "+3:   j!
"SeswJ7ggztfe#)"  crha  sclfo.f."  (Qs.  Ash-Shaffaat  [37]:  89),  yakni  lemah

untuk bergerak.

Fiman  AIlah  SWT,   ls`{;  ;{1;j  "A4lczha  JbrczAz.in  membztof

berhala-berhala    itu    hancur    berpotong-potong,"    yalmi    faM@!fan

@erkeping-keping).   4/   Jcrczzczz   adalch   memecah   dan   memotong,

/.czdzc7czzf2f czs);-s)Acrz. ` artinya aku memecahkan dan memotong sesuatu. 4/
Jz.cZZ¢acJz dan cr/ /.c{cZzcredz adalah pecahan. Ungkapan dengan d7icrrm7„czfe

lebih fasih daripada dengan haraA. Demikian yang dikatakan oleh AI
Jauhari.1548

AI Kisa` i mengatakan, "Bebatuan emas disebut/.efczzczcrdz karena

dipecahkan."

AI   Kisa`i,   AI   A'masy   dan   Ibnu   Muhaishin   membacanya:

L547 Disebutkan o|eh Ath-Thal]ari di dalam I/a7»!-' ]4/ Bayam (17C8).
IS+8 Lm. Ash-shihhah (2/S6[).



I;i'jjr,L549 dengan hasrch pada/.z.in, yakni facrsrow wa gafA 'a» (pecch dan

telp'otong-potong),yaituberfukjamakdari/'edzz.i.deyangartinyakering,

sg:pend   khafiif  den  khiif;aof   zhariif  ham  zhiraof   Seo;rang  pe:nyair
mengatakan,

?;±=jo, ¢l;;)a, ,&, i ,4,;                   \{J;,:i; g! il=`dyi ;`+i
" Ia menghancurkan berhala-berhala itu di dalam mihaabnya

ltu di lakukannya di jalan Allah Yang Maha Tingi lagi Maha
Kusa.»lsso

Yang lainnya  membacanya dengan dhammch, ini yang dipilih
oleh Abu  Ubaid  dan  Abu  Hatim,  seperti  a/  Awfhoczm  dan  ar-r«/aaJ.

Bentuk  tunggalnya /.ndzaadech.  Inilah  tipu  daya  yang  disumpahkan
Ibrahim   untuk   dilakukannya.   AIlah   mengatakan   dengan   redaksi:

;{£;j,  karena  kaum  tersebut  berkeyakinan  bahwa pada  berhala-
berhala mereka adalah para tuhan.

Ibnu  Abbas,  Abu  Nuhail  dan  Abu  As-Sanal  membacanya:
I;li>,  dengan /¢zhaA pada /.I.in.L55]  Redaksi  dengan /qfhoA dan haraA

®ada/.z.in) adalali dua logat (dua macam dialek), seperti halnya kata cz/
4asAcznd  dan  cr/  ±isAcznd.  Abu  Hatim  mengatakan,  "Dengan /z7ffrch,
hasrch dan dhammaA, artinya sama." Demikian yang diceritakan oleh

Quthrub.
•;4(E±€r`kecunliyangterbesar(indrk)daripatung-patung

)Aczng  /az.»,"  yalmi  tuhan  yang  paling  besar  tidak  dihancurkan  oleh

]549  Qira`ch  ini  disebutlcan  oleh  AI  Mawardi  di  dalam  Tafsimya  (3/46),  Ibnu

Athiych di dalam i4/ M%Aa77.ar ,4/ Wra/'Zz (11/143) dan Abu Hayyan di dalani ,4/ Bchr
(6/3l??O).Baitsyairinidijadikansyahido]ehAIMawardididalamTafsimya(3/47)dan

Asy,-5§yaQckjraaTidid¥n]g¥3!Za4fa'8aa£'.r,.%5diqus:.buthano|chmnuAthiyahdidalan"

M«Aarar A/ Bra/.jz (11/143) dan Abu Hayyan di dalam .4/ Bczdr (6/322).



Ibrahim.

As-Suddi   dan  Mujahid   mengatakan,   "Ibrahim   membiarkan

patung   yang   paling   besar   itu   dan   menggantungkan   kapck   yang
digunakan  untck  menghancurkan  patung-patung  lairmya  pada  leher

patung  yang  paling  besar  itu.  Hal  ini  ia  lakukan  untuk  dijadikan
argunenpadamereka."1552

6ks±.  :±±,  ;±f± Ccagar  mereka kembali  (untuk bertanya)
keprcJa#);cr" yakni kepada lbrahim dan agananya tathala telch tegaknya
hujjal atas mereka.

Ada juga yang mengatakan, "  ±'i ;±£=i', yakni kepada patung

yangpalingbesaritu,6L|±:tentangpenghancurannya."

Firman Anah:

G±$6©dsJEJ{#,'£\>~giv,6>\i£J=c;$6

ut6t#f#£,3gS±„¥;p#:al'j£:F#IJG

"Merekaberkata,`Siapahahyangmelakukanperbuatanini

terhadap tuhan-tuhan Kan}, sesungguhnya dia termasuk
orang-orang yang whalim.' Mereka berkata, ` Koind dengar ado

seorang pemnda yang mencela berhala-berhala ini yang
bernama Ibrahim.' Mereka berkata, ` (Kalau demihian) bowalah
dia dengan cara yang dapat dilihat orang bc[nyak, agar mereha

mc#)J¢dsz.ka„'." (Qs. AI Anbiya`  [21]: 59-61)

1552 Lih. /crmj. ' j4/ BayaH (17#9).



Firman Allah SWT, C;}±:£lt ;j  ,'j! ~€;{j,£> li£ J=S ; $6
C.Mereka berkata, C siapakch yang melahakan perbuatan in  terhadap

tuhan-tuhan   Kami,   sesungguhnya  dia  termasuk  orang-orang  yang
zAcr/z.in." Maknanya: Ketika mereka kembali dari perayaan mereka dan

melihat  apa  yang  teljadi  pada  tuhan-tuhan  mereka,  mereka  berkata
dengan nada sedikit mengingkari,  €}±±£lt ;i  ,'££ ~G;{j,£> `i±£ J=S c;
" Siapakah yang melakukan perbuatan ihi terhadap tuhan-tuhan Kami,

sesungguhnya  dia  termasuk  orang-orang  yang  zhalim."   Aria  yaIN8
mengatakan  bahwa   c;   (sz.apc7)   di   sini   bukan  partikel   tanya,   tapi

mwbfczdcz`,   dan  khabarnya  adalah   <}±±£lt   ;i  ¢esz/MggrAny¢  d7-a

Jermclfzf* ora»g-orang yc7rzg z72c7/i.in), yakni : pelaku perbuatan ini adalah

orang chalim.

Pendapat pertama lebih tepat, berdasarkan fiman-Nya:  S5 \£:±
•;;±¥±. C`Kani  dengar  ada  seorang  perm:P:  y.ape  p'iencela  berhala-

berha/cr  i.»z.."  Ini  adalah jawaban  dari:    `i:i  J=S  c;  ``S7.czpahaA yt77zg

mehafuha» perd%dJa» i.nz.?" Dhanir pada kalimat $6 ``me„Ap berhato"
adalch untuk orang-orang lemah yang sempat mendengar Ibrahim, atau
seorang  laki-laki  (yang  mendengar  perkataan  Ibrahim)  berdasarkan
keteranganyangtelahdipaparkandiatas.Makna;±§#IJadalahmencela
dan    mencerca    berhala-berhala    ini,    kemungkinan    dialah    yang
melakukanya.

Paraulanaberbedapendapatmengenaira/a'nyakafa'f±+;i.Az-
Zujjaj]553  mengatakan,  "jta/a'  karena  bermakna:  )/#gcra/#  /chw  focfwcr

z.brochz.i.in  (yang biasa dipanggil, dia itu Ibrahin),  sehingga statusnya

sehagivL   khabar   mubtada`   mahdzrf  Qch;aibar   hart   mubtada`   yang

dibuang),   dan  redaksi  kalimat  ini   adalch  redaksi   cerita."   Ia  juga

mengatakan,  ``Bisa  juga  ra/z7'nya  itu  karena  falctor  kata  seru  dan

1553Lih./'rab.4/g#r`arkaryaAn-Nulas(3„3).



cZ7!czmmcrfenya  adalch  bz.#crcr `,  dan  ia menempati  status  sebagai  sesuatu

yang tidak disebutkan/cr 'z./nya (kalimat negatiD."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa rc}/cl 'nya itu karena sebagai
J"cr/ef/   (objek   penderita)   yang  /tz'z./nya   tidak   disebutkan,   dengan

menempatkan  kata  I.brocrfez.i.7"  pada  posisi  yang  menunjukkan  pada

seseorang,  bahwa  pengucapannya  menunjukkan  bz.#cz `nya  lafazh  ini,

yckrii:. yuqaalu lahu haadeaa al qaul wa haadeaa al-lot ;azh (drkairdk:an
baginya  perkataan  dan  lafazh  ini),  seperti  ungkapan:  zczz.d  wcrz7! /cz '/

(zaid  adalah  seperti  pola /cr 'D,  atau zcrz.d ts¢/crcrtsczfe  c7J2rzt/ (Zald terdiri
dari tiga huruf),  dengan begitu tidak menunjukkan kepada seseorang,

tapi dengan pengucapannya menunjukkan lafach. Berdasarkan teori ini,

Anda  katakan:  "gz//Jzt.'  zbrczczfoz-z.mc/."  (aku  katakan:  Ibrahim).  Dan  ini

sebagai mcr/2z/ yang shahih, yang statusnya sebagai isi perkataan, mcka
setelah itu tidak ada alasan untuk menerapkan pengan]h (dampak) / '/
terhadap  mc7/'2t/nya  ini.   Demikian  yang  dipilih  oleh  Ibnu  Athiyali

teatangrofa'nyiikataibraahiim.`5S4

Ustadz Abu AI Hajjaj AI Asybili AI A'lam mengatakan, "Kata
itu r¢/cz ' karena dibiarkan."

|bnu Athiyah] 555 mengatakan, "Tatkala ia melihat alasan-alasan

rcr/cr 'nya  yang  seolah-olah tidak  menjelaskan makna  yang  dimaksud,

maka ia pun berpendapat bahwa rcJ/cr 'nya itu bukan karena apa-apa,
sebagaimana kadang teri adinya rcr/tz ' tanpa ada faktor z.bfz.cJa `."

.4/ Fc7/crcz adalah pemuda,  sedangkan c!/ /crfcrcrrzt adalah pemudi.

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Allah  tidak  mengutus  seorang  nabi  pun
kecuali berupa seorang pemuda." Kemudian ia membacakan ayat:  \£:i
•##.5CCKamidengaradaseorangperrmdayangmencelaberhala-

'5" Lih. j4/ A4:ccfoarrar zlJ Wa/.I.z (11/143,  144).
|sss  lbid.



berhala ini.nlss6

Firman Allah SWT, ~~6t ;£ij rj: .,t .Sk S8 "Mereha berhato,
C (Kalou demihian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang

banyak.„

Mengenai ayat ini terdapat satu masalah.

Yaitu:   Tatkala  berita  itu  sampai  kepada  Namrud  dan  para

pemuka kaumnya, mereka enggan mengiv]kumnya tanpa bukti, maka
mereka pun berkata, ``Bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat oleh
orangrorang sehingga mereka dapat melihatnya,  <2j#. ;±±=1' (agrr
mereha me#)/¢dsz.ha») atas apa yang dikatakannya, sehingga itu menjadi
hujjch atasnya."

Ada juga  yang  mengatckan,  "<2;#.   ;±i=j'  (agar  mereha
me7pAtrfuz.ha7f)  hukumannya,  sehingga tidak  ada  orang  lain  yang  berani

melakukan itu." Atau:  <2;i;E5. (mereha mem6erz.ha7f  kestrfuz.cz») bahwa

merekamelihatnyamenghancurkanberhala-berhala.Atau:<2j#.;±£=j'

(agar  mereha  menyatsz.Arm)  celaannya  terhadap  tuhan-tuhan  mereka,
Supayamerekamengetahuibahwaiamemang|ayakdihukum.L557

Menurut saya (AI Qurthubi): Ini menunjukkan, bahwa tidck
ada seorang pun yang boleh dihukum hanya karena pemyataan orang
lain, sebagainana yang telah dipaparkan, berdasarkan firman-Nya:  Sk

62)'3;i.;fi±ct,hi\S}&-st>"(Kaloudemikian)bowalahdiadengan
cara  yang  dapat  dilihat  orang banyak,  agar  mereha  menyaksikan."
Demikian juga ketetapan dalam syari' at kita, tidak berbeda.

L556  Atsar  dari  |bnu  Abbas  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Katsir  di  dalam  Tafsimya

(5/343). Lengkapnya: "Tidalhah Allah mengutus seorang nabi kecuali berupa seorang

;:e:;i?£ifey::sic;y:£j.;,,;#,i?!:i;-,|fTi!bi:::ii;sio;?i|f;f#;"ug:



Firman AIlah:

'rfe±rj{;j6©it2+igj'j.i?>6>\i£#ii£.\}A6

©6ji:Sl=®!f#\isfi=
"Mereka bertanya, `ALpakah hamu, yang melakukan perbuatan

ini terhadap tuhan-tuhan kani, hal Ibrahim?' Ibrahin
menjolwab, ` Sebenarnya patung yang besar itulah yang

melakukannya, maka tanyoLkanlah kepada berhala itu, jika
mercA¢ drpaf berdz.c¢rdr'." (Qs. AI Anbiya`  [21] : 62-63)

Firman Allah SWT,  ;.±+i>g}'. \£;i,6> `i±£ €if ii: TJ6  "n4ereha
bertanya,  `ApaJwh  kanu,  yang  melakukan  perbuatan  ini  terhndap
tuhan-tuhan kami, hal Ibrahim£"

Mengenai ayat ini terdapat empat masalah:

Perffl[m¢:  Karena  berita  itu  tidak  terdengar  oleh  umum  dan

buktinya tidak kuat,  maka mareka menanyakan kepada Ibrahim,  apa
benar ia yang melakukannya ataukah tidak? Dalan redaksi kalimat ini
terdapat  kata yang  dibuang,  yaitu perkiraannya:  Lalu Ibrahim datang
ketika  ia  didatangkan,  kemudian  mereka  bertanya,  "Apakch  en8kau

yang  melakckan  perbuatan  ini  terhadap  tuhan-tuhan  itu?"  Ibrahin
menjawab mereka dengan nada protes pada merekac ;ii23= ,'jk±r i;
`C sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya." Y almi.. cia.

cemburu  dan march  karena  ia disembah dan  disembah pula patung-

patung  kecil  bersananya,  karena  itulah  ia  melakukan  begitu.  Jika
mereka   dapat   berbicara,   maka   tanyakanlch   kepada   mereka.    Ia
mengaitkan perbuntan patung terbesar dengan dalih dapat berbicaranya

yang   lainnya.   Hal   ini   sebagai  peringatan  bagi   mereka  mengenai



keyakinan mereka,  seolch-olah ia mengatakan, "Sebenamya dia itulali

yang  melakukannya jika mereka dapat berbicara."  Dalani  redcksi  ini
ada yang didaliulukan pada penakwilan firman-Nya:   S\= ®± i{j££

<,,}],±. .Cmaha  tanyakanlah  kepada berhala  itu,  jika  merekd  dapat
berbicara."

Ada yang beapendapat bahwa maksudnya:  Sebenamya patung

yang besar itulah yang melakukannya jika mereka dapat berbicara. Ia
menjelaskan, bahwa yang tidak dapat berbicara dan tidak tchu apa-apa
tidak  berhak  disembah.  Perkataannya  ini  mengandung  sindiran,  dan
sindiran itu terlepas dari kedustaan. Yakni: Tanyakanlah kepada mereka

jika dapat berbicara,  karena mereka akan membenarkan, jika mereka
tidak   dapat   berbicara,   maka  bukan   dia   yang   melakukan.   Dalam

perkataan ini terkandung pengakuan, bahwa dia (Ibrahim sendiri) yang
melakukannya. Inilah pemalmaan yang benar, karena ia mengaitkannya
kepada dirinya. Maka redaksi ini bentulmya adalah sindiran, demikian
ini karena mereka menyembch berhala-berhala itu dan menjadikannya
sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagaimana yang dikatakan Ibrahim
kepada bapaknya J`=. Y'L)'  a;:;. Y'  [  ::::  +~  5£'b'. "WahoI. bapaA;few,
mengapa  kamu  menyembah  sesuatu  yang  tidak  mendengar,   tidak
z»e/i.haf?." (Qs. Maryam [19] : 42).

Lalu lbrahim berkata,  `i±;   ;;;;}±  ,'Jkfr  J{ "Sebe»ar«yq
patung yang besar  itulah yang melakuhannya." hi \]rmrfuik mema]rdmg
agar mereka mengatakan,  "Berhala-berhala itu tidak  dapat berbicara,
tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula madharat." Lalu saflt
itulah  ia  akan  mengatakan,  ``Lalu mengapa  kalian  menyembahnya?"
Dengan   begitu,   telch   tegaklah   hujjch   atas   mereka.   Karena   itu,
dibolehkan   bagi   umat   ini   untuk   membalikkan   kebatilan   dalani

perdebatan agar kembali kepada kebenaran yang terlahir dari  dirinya
sendiri,  karena  cara  ini  lebih  dekat  kepada  hujjah  dan  lebih  dapat



mematahkan   syubhat,    sebagainana   lbrahim   mengatakan   kepada
kaurmya,  a;J  `i£ "J#!.Jafr Ra6bfu." (Qs. AI An'aam  [6]:  76-78),  "Ini

;asuhd.g:±e:etT;7¥,.,;e:\„g#gf,:£#{T:a:¥ar5„ay:f;,a{„Q„S;
yang besar itulah yang melakukarmya."

Ibnu As-Sumai`i' membacanya: alii |{,`558 dengan /as);c7z.d pada

/czc7m, yang bermakna: mungkin yang besar itulah yang melakukannya.

AI Kisa`i mengatakan, "Waqafirya pada:   ,'fe=r i;, yakni /er 'cr/crAer mz.#

/ '/z.Az., kemudian mulai lagi dengan:  \i:;  ;Ji;;±=."  Suntu pendapat
menyebutkan:   Yakni   mengapa   mereka   mengingkari   bahwa   yang
melakukannya  adalah  patung  yang  paling  besar?  Maka  ini  adalah

pemastian dengan lafazh berita, yakni: siapa yang meyakini keharusan
beribadah kepadanya, mcka harus menetapkan bchwa ia dapat berbuat.
Maknanya: sebenarnya yang melakukannya adalah patung yang paling
besar itu sebagaimana yang kalian anggap.

Kcd«d[: AI Bukhari, Muslim dan At-Timidzi meriwayatkan dari

Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,
c3£,

j£ :p,i  :f,st:  99;  y; j3 :.ch  99; .#i  fall;i

•\iff¥,'rfe±rJ;:#3tg±{:;ual'j3t#p:
`Nabi   Ibrahin  tidak  perneh  berbohong  kecuali  tiga  kali:

Ucaparmya,  C sesungguhnya  aha  sakit;\SS9   ®adahal  ia  tidak

sckit),    ucapannya   tentang   Sarah    (istrinya),    `Ia   saudara

perempuanha,' den ucapannya, ` Sebenarnya patung yang besar

!558 Qira`ch ini disebutkan oleh AI Farra`  di dalam Mar '4#j. A/ gwr `cr# ¢re06) dan

Abi5t5a&rA|i.gi=i::F3"7¥!g(325>.



i./#/CZA );cr#g me/crtwha##)"]56°. '"'56]  Ini lafazh At-Tirmidzi, dan

ia mengatakan, "Hadits AcrFa72 SAczAz.A."

Dalan hadits tentang isra`  yang dimuat dalam S7!afez.fa A4ur/z.in

dari  hadits  Abu  Hurairah  RA  yang  menceritakan  kisah  Ibrahim,  di
antaranya disebutkan:  Beliau menyebutkan perkataan Ibrahim tentang
bintang-bintang,   i;    `i±£  "J77z./aft  Jtcrbbfu."  Berdasarkan  ini,  maka

kebohongannya ada empat, hanya saja Rasulullah SAW menafikan itu
dengan sabdanya:

`,& ,,-, ; i ±=:i :,-u:is~ ,®it; i ®y; £#, ir,1;; ®+ji; I,

J!6j5+lJJ{iiff;;f=,'jferj{:@'j3c;±±j!:@'j

•6JL

"Nabi  Ibrahim  tidak  pernah  berbohong  kecuali  dalan  tiga

kebohongan, yaltu duo mengenai dzat Allah, yaitu ucapannya..
` Sesungguhnya aku sakit,' dan ucapannya:  `Sebenarnya patung

yang   besar   itulah   yang   melakukarmya.'    Dan   satu   lagi
berfe#crcz7ide»gowScrraA.''L562HaditsinilafazhMuslim.

Rasulullah   SAW   tidak  menganggap   ucapan  Nabi   lbrahim
mengenai    bintang-bintang:     d;6      \1±£    "/#z./aA    Rabbha,"    sebagai

kebohongan  padahal   ini   kebohongan,   karena  -w¢//ch2/   cz'/am-
Ibrahim mengatakan ketika masih kanak-kanak dan bukan pada nasa

156° Qs. A| Anbiyaa`  [21]: 62.

Firi5:fuhiiwaTyaa,¥:#±;.#tapipf:itd:in:,?a#:e;:nowfrob:,:a:Az¥a:i:„;::;
faesqyowgr#-rtya."   (Qs.   An-Nisaa`   [4]:   125),   (2#35),  Muslim  pada  pembchasan
tentang   Keutanaan,   bab:   Keutanaan   Ibrahin   (4/1840)   dan   At-Tirmidzi   pada
Pep?6qu¥::eanyTfuTafos):h(5/i2u]s'Li°mp:£L 6p6:inbchasan  tentang  Keutanarm,  bab:

Keutamaan Ibrahin (4/1480).



taklif,  atan  ia  mengatakan  kepada kaumnya  untuk  minta  penjelasan
dengan   nada   mencela   dan  mengingkari,   namun  hamzch   isfz/72cm

qand patikel tanya)  dibuang,  atau sebagai bentuk protes terhadap
kaumnya  untuk  mengingatkan  bahwa  yang  berubah-rubah  itu  tidek
layak menjadi tuhan.  Penjelasan mengenai semua ini telah dipaparkan

dalam surah AI An' aam] 563 , cr/hamdw/z.//ch.

jKe/I.gr:  AI  Qadhi  Abu  Bakar  bin  AI  Arabi'564  mengatakan,
"Dalam  hadits  ini  terdapat  poin  besar  yang  sangat  menonjol,  yaitu

bal[waL "abibi SA;W bershode, CNabi  Ibrahim  tidak perrrah berbohong

kecwcr/z.  c7cr/arm  fz.gr  febofeo7cgr#, '  dun  di  antaranya berkenaan  dengan

agama Allah, yaitu ucapannya:  "+3:  j! `Ses"#ggrfany¢ aha scrfa.f,' dan

il;J±f±    ,':J£    5  Csebenar`nya  patung  yang  besar  itulah  yang
melaJwhnnya:   SedarrdKan "caparJrryai,  ` Ini  saudara  perempranku,'
tidak dianggap berkenaan dengan Dzat Allah rcr 'cr/a, walaupun saat itu
ia lakukan untuk mencegah  hal yang tidak disukai. Akan tetapi, karena
lbrahim AS menjaga istrinya dan melindungi kelunrganya, maka Nabi
SAW tidak menganggapnya dalam  dzat Allah,  demikian   ini  karena
tidak ada yang ditetapkan di sisi Allah kecuali anal yang terbebas dari
kepentingan  duniawi  dan  dorongan-dorongan  yang  kembali  kepada
kepentingan  pribadi,  adapun  yang  mumi  untuk  kepentingan  agarna,
makaituutkAIlchSWT,sebagaimanafirman-Nya:j±},ti{&Sf,i,fi
C Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik) .'

(Qs.  Az-Zunar  [39]:  3).  Yang demikian ini, jika dilakukan oleh kita,
maka tentu itu untuk Allah,  namun kedudukan Ibrahim menuntutnya
diposisikan demikian.  WrcI//crfozi cr '/czm."

ffcc"p¢f:  Para  ulama  kani  mengatakan:  4/  Kidzb  @ohong)
adalah mengabarkan tentang sesuatu berbeda dengan yang sebenamya.

L563 Si|akan merujuk penafsiran ayat 76 dari surah AI An'aam.
1564 Lih. ,4Aha A/ gwr `a% (3/1265).



Namun  yang  tampak,   bahwa  ucapan   Ibrahim  AS   itu  merupakan
sindiran.  Walaupun itu berupa ungkapan sindiran, kebaikan, argumen

dan bukti-bukti terhadap makhluk, nanun memang ada tingkatannya,
dan itu akan merendahkan martabat Muhammad, dan akan malu orang

yang mengucapkannya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits
syafa'at,  yang  mana  para  nabi  merasa  kasihan  terhadap  yang  tidak
dikasihani   oleh   selain  mereka,   demikian   itu  karena  pengagungan
terhadap Allah. Maka yang derajatnya menempati derajat kenabian dan
kekasih  Allah,   tidak  layak  melanggar  yang   hak,   tapi   semestinya
menyatakan dengan terus terang bagaimana pun kondisinya.

Namun   demikian,   ini   dikecualikan   baginya,   sehingga   ini
dikatakan     sebagai     rukhshah     aceringanan),     maka    demikianlah
sebagaimana  yang  dikemukakan  dalam  kisahnya.  0leh  karena  itu,
disebutkan dalani hadits syafa' at:

•£,J3 £,JJ + # Lii!, ,L¢!
"Sesungguhnya  aku  dyadikan  kekasih  dart  belakang  yang

belakang.»\S65

Dengan #ashab pada dua kata warcra `a sebagaimana bz.#a `nya,
seperti kata khausa/a  `as)/ar, dan seperti un8kapan: /.aczr¢cz bazta baztcr.

Dalan sebagian naskah Muslim dicanfumkan:  .;13J i. ;13J i. dengan
mengulang  kata mz.#,  saat  demikian  ini  tidak  boleh  6z.»a`ny;  dengan

/¢fhaA,  tapi  masing-masing  pada  d7}¢mmch,  karena  dengan  begifu
berarti memutuskan id»a/z7A ®enyandangan) namun diniatkan mnd7zo/
seperti  kata  gab/cr  dan  6a'dc7.   Jika  tidak  diniatkan  mnd7]a/ maka

]565  Diriwayatkan  o|eh  Muslim  pada  pembahasan  tentang  Keimanan  (1/187)

dengan lafwh:
•t3J .i33 dr fro tj; ajf!

"Sesungguhnya chi mertyadi kekasih dari belahang yang belahang."



dii'rabkan dan tanwin,`566 hanya saja kata wara `a tidak dapat difasfrri#

karena  aJlrfuya   berfrogsi   unfuk   fcl'n!.ts.   Seolah-olch   untuk   berfuk

fasfe6ftz.mya mereka mengatakan: "w¢rcH.)/a#".

A| ]auhari]567 mengatakan, "Ini janggal. Dengan begitu, adalch

benar dengan /crffoc!rfe pada keduanya walaupun dengan keberadaan mi.#

pada keduanya.  Maknanya:  Sesungguhnya aku menjadi kekasih yang
belakangan daripada selainku. Dari sini disimpulkan, bahwa cr/ kfew//aft

tidak sah secara sempuna kecuali bagi yang sah baginya pada hari itu
untuk  menempati  kedudukan  yang  terpuji,  sebagaimana  yang  telch
dikemukakan, yaitu Nabi kita Muhanmad SAW.

Firman AIlah:

`f{©6jrft££pefij6<rifd`±ij=f
jtj©cLifei:.9~ty'#LT==±;rfu'iep'+jG

£¥=Y'uL¥##`-::L±if,=:"iz;'#€j%f
Ja

"Maka mereka telah kembali kapada kesadaran lalu berkata,
` Sesungguhnya koimu sekalian adalah orang-orang yang

menganiaya (dirt sendiri),' kemudian kepala mereha jadi
tertundukaaluberkata),CSesungguhnyakanua.allbrahim)

telahmengetahulbahwaberhala-berhalaitutidakdapat
berbicara.' Ibrahim berkata, ` Maka mengapckah ko[mu

menyembahselalnALllahsesuatuyangtidakdapatmemberi

[566Lih.S)"dz#r,4dz-DzafoabkaryalbnuHisyam,darihal103sampai106.
i56H Tjth. Ash.shihhah (612523).



manfaat sedikit pun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada
kamut Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selaln

Allah. Maka apakah kamu tidak memahamtt' ."

(Qs. AI Anbiya` [21): 64-67)

Firman AIlah SWT,    ;ri:i  E'}± pe;;;3  "A41c7ha mcreha fe/oA
fembcI/j.  fepcrda  fesadrra#, "  yakni  sebagian  mereka kembali  kepada
sebagian   laimya   sebagai   orang   yang   kehabisan   argumen   karena
kebenaranargumenlawarmya.L5686|;±+I:lt;i:ipe±ijlfr"/a/"berfuf&,
` Sesungguh:nya karm sehalian adalch orang-orang yang menganiaya

/ZJI.rz. se7cdz.ri),"  yalmi karena menyembah yang tidak  dapat berbicara
walau seucap dan tidak menguasai dirinya walau sekejap.  Bagaimana

mungkin  ia  yang  tidck  dapat  menghindarkan  kapck  dari  kapalanya
sendiri   dapat   memberi   manfaat   kepada  para  penyembahnya   dan
menghalau madharat dari mereka.

Fiman Allah SWT,  ieLj'.:  J; '.i "kendian kepala

mereha   /.adz.    /erfu#dzj#'    yakni    kembali    kepada    kejahilan    dan

penyembahan mereka, lalu mereka berkata, CLal'~ 9~Y'fo: l'J` €j}; i:j'
``Sesungguhnya kanu faal Ibrahin) telah mengetahvi bahwa berhala~

berhala itu tidak dapat berbicara,.' "cka S)6 `.Ibrahim berhata.' oryhik
memotong   halusinasi   dan   khayalan   mereka   yang   diada-adalran,

#€tifi©rgr;vJ'ff;==:;{¥'[,df+„'.cr,<„:=±:i"waha
mengapakal. karm menyembah selaln Allah sesuatu yang tidck dapat
memberi  manfaat  sedikit  pun  dan  tidak  ®ula)  memberi  mnd:lurat
fapada famw? 4fr /ce/aha/ch/ hamzt," yalmi: sialan kalian.  <2j'Ji::\=Jj

]568 Makna ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/47),  dan juga

menyebutkan makna lainnya,  yaltu:  masing-masing mereka kembali kepada dirinya
memikilkan apa yang dikatakan oleh Ibrahin.



6ffsefagD'>c*,"danapayangkanusembahselalnAllah.Maha
apakchkarmtidckmemahamn."

Ada yang berpendapat bahwa ;$9'.3  g;
'.i ¢Ckendian

keprrha  mereha /.cldz.  ferfw#dw#'  yakni menunundukkan kepala mereka

karena malu terhadap Ibrahim. ]569 Tentang pendapat ini perlu ditelaah

lebih     jauh,     karena     redaksinya     bukan:     #crhasc"     rw`wascrfew7#

(menundukkan kepala mercka), dengan/clffoa¢ pada hacr/ tapi:  6;

ieg'.3  "kepr/a  mereha /.crdz.  ferfzt#d##'  yakni  kembali  kepada  apa
yang mereka pegangi di awal perkara.  Demikian juga yang dikatakan
oleh  Ibnu  Abbas,  ia  mengatakan,  "Mereka tertimpa kesulitan,  maka
merekapunkembalikepadakekufuranmereka."

Firman Allah:

3G.C£©of¥®±.ffi,\:.ife`S:i;$6
©rfej!~Gffijtr22T¢J

"Mereha berkata, ` Bakarlah dia dan banlulah tuhan-tuhan

kamu, jika ko[mu benar-benar hendak bertindak.' Kotmi
berfirman,`Halapimenjadidinginlah,danmenjadi

keselaniratanlah bagi Ibrahim' ."

(Qs. AI Anbiya`  [21]: 68-69)

Finan=INya;.   '.S!;±    .\$6   CCMereka   berkata>  CBakarlah   dia."

Setelah  argunen  mereka  mentok,  bangkitlah  kesombongan  mereka

yang menyebabkan mereka melakukan dosa, yaitu beralih menempuh

'569KedunpendapatinidisebutkanolehAIMawardididalamreferensitadi.



cara zhalim dan paksaan, mereka mengatakan, "Bakarlch dia."

Diriwayatkan, bahwa yang mengucapkan perkataan ini adalah
seorang laki-laki dari Akrad dari pedalanan Persia, yakhi dari golongan
baduinya. '57° Demikian yang dikatakan oleh_ Ibnu Umar, Mujahid dan
Ibnu Juraij. Orang itu bemama Haizur, lalu Allah menenggelamkannya
ke tanah, maka ia pun timbul tenggelan di tanah hingga hari kiamat.

Ada yang bexpendapat bahwa yang mengucapkan perkataan itu
adalahrajamereka,Namrud,".#,I:.ife`j(dr#ba#fw/a¢/#fean-/#fro#
ham2f)   dengan   membakar   Ibrahin,   karena   ia   telah   mencela   dan
menghinanya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Namrud membangun
sebuah menara yang panjang delapan puluh hasta dan lebamya empat

puluh hasta.

Ibnu  Ishak  mengatakan,  ``Mereka mengunpulkan  kayu  bakar
selama  sebulan,  kemudian  menyalakannya,  maka  api  pun  berkobar
dengan hebatnya, sampai-sampai burung yang melintas terbang dengan
sayapnya  langsung  terbakar  karena  saking  dahsyatnya  kobarannya.
Kemudian mereka mengikat Ibrahim  dan meletakkannya  di  atas  alat

pelontar dalam keadaan terikat."

Ada  yang  belpendapat  bahwa  saat  itu  iblis  membuntkan  alat

pelontar untuk mereka, maka langit, bumi, malaikat dan semun makhluk
yang ada di dalamnya, kecuali jim den manusia, semua berteriak dengan
serempak, "Wahai T\]han kami, Ibrahim, tidak ada seorang pun di muka
bumi  yang  menyembah-Mu  selainnya.   Ia  akan  dibakar  karena-Mu,
maka   izinkanlah   kami   untuk   menolongnya."   Maka   Allah   ro'cz/cz
berfiman, "Jika ia meminta tolong kepada sesuatu di antara kalian, atau

'57° Lih. Jam|.' 4J Bayam (17/32),  Tatsir AI Mawardi (3/48)  dan .4/ A4cffearrar i4/

WoJ.jz(ll/145).



menyerunya,  maka  silakan  menolongnya,  karena  sesungguhnya  aku
telali  mengizinkan  baginya  untuk  hal  itu.  Dan jika  ia  tidak  menyeru

selain-Ku, mcka Aku lebih mengetahuinya dan Aku adalali walinya."

Tatkala   mereka   hendak   melemparkannya   ke   dalan   api,
datanglah kepadanya para penjaga langit ~ketika ia masih di udara--
lalu mereka berkata, "Wahai Ibrahim, jika kau mau, maka kani bisa
memadamkan  api  itu  dengan  air."  Ibrahim  menjawab,  ``Aku  tidak
memerlukan  kalian."  Lalu  malaikat  petugas  angin  mendatangi  dan
berkata,  "Jika  kau  mau,  aku  akan  menerbangkan  api  itu." 'Ibrahim
menjawab,  "Tidak."  Kemudian  Ibrahim  mengangkat  kepalanya  ke
langit lalu berkata,  "Ya Allah,  Engkau Maha Esa di  langit,  dan  aku
sendirian   dibumi,   tidak   ada  yang   akan  menyembah-Mu   selainku.
Cukuplah AIlali sebagai penolong bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik

penolon8."

Ubay    bin    Ka'b    RA    meriwayatkan    dari    Nabi    SAW:
Sesungguhnya ketika Ibrahim diikat oleh mereka untuk dilemparkan ke
dalam api, Ibrahim mengucapkan,   Ou'  {gr`a°i  .+3 elJ``i;=,I  {'`=.j'i .¥! @'! '¥
.'vi 'aj.i '\  .':±Jl:3\ ':±Ji:) ':I:Si\ "Tidak ada'sesembahan selain inedu.
Maha  Suci  Engkou  Tuhan  semesta  alan.  Bagi-MIA  segala  plyi,  dan
bagi-Mu segala kerajaan. Tidck ada seku:tu bagi-Mu."

Kemudian mereka melemparkannya dengan menggunakan alat

pelontar dari tempat yang jauh, lalu Jibril menyanbutnya dan berkata,
"Wchai  Ibrahim,  apa  engkau  ada  keperluan?"  Ibrahim  menjawab,
"Tidak kepadamu." Jibril berkata lagi, "Mohonlah kepada Tuhanmu."

Ibrahin   pun  berkata,   "Cukuplah  pemohonanku,   Dia  mengetahui
keadaarfu."MakaAllahra'¢/aberfiman,;t2j!7G\:££;jf±Tc323T3C£.
"Hai   apt   mekyadi   dinginlah,   dan   mekyadi   keselamatanlah   bagi



Ibrahim:.ls7i

Sebagian    ulana    mengatakan,    ``Allah    menjadikan    dingin

padanya     yang     menghilangkan     panasnya,     dan     panas     yang
menghilangkan dinginnya, sehingga menjadi keselamatan baginya. "

Abu    AI    Aliych    mengatakan,    "Seandainya    Allah    tidck
"engatck!an,    Cf::9          i.3.   `mekyadi    dinginlah,    dan    menjadi
kese/crmczfcr#/crfe, '  maka dinginnya akan lebih berat daripada panasnya.

Dan  seandainya  AIlah  tidak  mengatakan,   faj!  ~G  `bc797.  JbrcJAz.m'
tentu dingimya akan terus berlangsung se|amanya. " I 572

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah  rcz 'c7/c7 menurunkan
tikar dari surga, lalu dibentangkan di dalam Jahannani. Kemudian Allah
menurunkan  malaikat  Jibril,  Mikail,  malaikat  dingin  dan  malaikat
keselanatan."

Ali  dan  Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Seandainya  dinginnya  itu
tidak  disertai   dengan  keselamatan,   tentu  Ibrahim   akan  meninggal
karena  dinginnya.  Dan  saat  itu  tidak  akan  ada  api  kecuali  menjadi

padam, karena mengira bahwa dialch yang dimaksud."

As-Suddi mengatakan, "Dan Allah memerintahkan setiap kayu

yang  berasal  dari  pohon  untuk  kembali  ke  pohon  dan  melontarkan
bualya.„

Ka'b   dan  Qatadah  mengatakan,   "Api   itu  tidak  membakar
Ibrahim kecuali hanya talinya. ]573 Lalu lbrahim tinggal di dalam api itu

selana  tujuh  hari,  tidak  seorang  pun  yang  dapat  mendekati  api  itu.

]57' Disebutlcan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafiimya dengan lafch yang mendekati

ini (3/184).
'572 Atsar dari Abu AI Aliych ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya

(3/413};Atsarinidisebutkano|ehAth-ThabarididalamJamJ.'4/Bay¢H(17/33),AI

Mawardi di dalam Tafsinya (3/48) dan lbnu Katsir di dalam Tatsimya (5/346).



Kemudian talkala mereka datang, temyata mereka mendapati Ibrahim
tengch shalat."

AI Minhal bin Amr mengatakan, "Ibrahim berkata, "Tidak ada
hari-hari  yang  telch  kulewati  yang  aku  merasa  lebih  nikmat  selain
ketika aku sedang di dalam api."

Ka'b, Qatadah dan Az-Zuhri mengatakan, "Saat itu, tidak ada
seekor pun binatang melata kecuali mematikan api itu, selain cicak, ia
malah  meniupnya.   Karena  itulah  Rasulullah   SAW  memeriptahkan
unthcmembunuhnyadanmenyebutkansebagaibinatangperusak."L574

Syu'aib AI Hirmani mengatakan, ``Ketika Ibrahim dilemparkan
ke  dalam  api,  saat  itu  ia  berusia  enan  belas  tahun."]575  |bnu  ]uraij
mengatakan,  ``Ketika Ibrahim  dilemparkan  ke  dalan  api,  saat  itu  ia
berusia dun puluh enam tahun."L576 Yang pertana disebutkan oleh Ats-
Tsa'labi, sedangiv yang kedun disebutkan oleh AI Mawardi.  WraJ/chc{
a,lam.

AI  Kalbi  mengatakan,  "Semun api  dunia menjadi  dingin  dan
tidak  dapat  mematan8kan   daging.   Lalu  Namrud   melihathya   dari
menara,  saat itu ia sedang duduk di atas dipan sanbil  dinaungi oleh
malaikat penaung. Namrud pun berkata, `Hebat sekali tuhan kanu itu.
Sungguh aku akan mendekalkan diri kepeda-Nya dengan empat ratus
ribu sapi.' Namun ia tidak memenuhinya.

]574 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jam].' .4/ Bayan (17/34), AI

Mawardi di dalam Tatsinya (3/48) dan Ibnu Katsir di dalam Tatsinya (5/346).
L575 Atsar dari Syu'aib ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam /¢mz-' A/ Bay¢n

(17/33)  dan  Ibnu  Katsir  di  dalam  Tdsimya (5/345).  Pada keduanya  dicantumkan:
Syui'5¥6bf[J:b±  |bnu  Turaij  ini disebutlcan o|eh AI Mawardi di  dalam Tafsimya

(3/48).



Firman AIah:

j£6j¥'i±g;,`©±£<¥'f;{±r;:\'J3T£,ch>£'.£ij
i-==::5====:.::--:===i=i:Ei€::::-:`==,

;~i±,L'iifet;ifjj±*.tj3dr'£~L;3fjf+<L
©a.3±ClrSr+:2j±jt

" Mereka hendak berbuat maker terhadap Ibrahim, maka Kant

menjedikan mereha itu orang-orang yang paling merugi. Dan
Koimi selunatkan lbrahim dan Lath ke sebuah negeri yang

Kami telah membeTkahinya unluk sekalian manusia. Dan Kani
telah memberikan kepadanya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub,

sebagal suatu anugerah (daripada Kant). Dan masing-
masingnya Koind jadikan orang-orang yang shalih. Kant telah

menjadikan mereka itu sebagal pendmpin-pendmpin yang
memberi petunjuk dengan periutah Kant dan telah Koani

wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
shalat, menunalkan zakat, dan hanya kepada Koimilah mereka

se/¢/w me"jJeJ#bch." (Qs. AI Anbiya`  [21]: 70-73)

Firman  Allah  SWT,  \'if a,d>u,  i;'.£i; "A4ereha  feendcr4  berdwo/
mahar /erfecrc7czp thrchz.in," yakni Namrud dan kaurmya hendck berbunt

makar  terhadapnya.    ±j;iL`¥'f   {{£i:;i  "mc7ha  Kczmz.   men/.adz.ha#
mereka  itu  orang-orang yang paling merugi'.  dalarn amal perhaa:tw
mereka,  dan  Kami  pulangkan  makar  mereka  kepeda  mereka  sendiri
dengan mengirimkan makhluk Kami yang paling lemah.



Ibnu Abbas mengatakan,  "Allah mengirimkan kepada mereka
makhluk-Nya yang paling lemah, yaitu nyanuk.  Beluni juga Nalnrud
beranjak, ia telah melihat tulang belulang para pengikutnya, sementara
kudanya  kabur.  Nyamuk-nyanuk  itu  memakan  daging  mereka  dan
meminum   darah  mereka,   salch   seekor  nyanuk  masuk  ke   dalam
hidungnya,  nyamuk  itu terus  makan hingga mencapai  otaknya.  Dan
orang  yang  paling  mulia  baginya  adalah  yang  memukul  kepalanya
dengan  batang  besi,  maka  (sebelum  ifu)  ia hidup  dalam  kondisi  itu
selama sekitar empat ratus taliun."

FimanAllchswT,6j£Q,¢,tgifc!€tQ2;<ty.ij£6jp'2|£fj
•`Dan Kami sela:Iinatkan Ibrahin dan Lath ke sebuah negeri yang Kand

telah  memberhahinya  untuk  sehalian  manusia."  Mcks`ndnya:.  Kami
selamatkan Ibrahim dan Luth ke negeri Syan, yang nana sebelumnya
mereka berdua berada di Irak. Ibrahim AS adalah panannya Luth.'577
Demikian yang dikatakan oleh mnu Abbas.

Ada juga  yang  mengatakan,  "Negeri  yang  diberkahi  karena
kesuburannya, banyak buah-buahan dan sungainya. Lain dari itu, negeri
tersebut pun merupakan tempat asal sejumlah nabi." ,4/ BardrA adalah
tetapnya    kebaikan,     contoh    kalimat:     baraha    aJ    ba'!.I.r    (unta
berdepa/berlutut) apabila ia tetap di tempatnya dan tidak beranjak.

Ibnu  Abbas  mengatakan,  `Negeri  yang  diberkahi  itu  adalah
Mekkch."L578  Ada juga yang  mengatakan:  Baltul  Maqdis.1579  Karena

dari  situlah  Allah  mengutus  banyak nabi.  Selain  itu,  negeri  ini  pun
subur, ainya segar, dari sfu menyebar di bumi.

[577 Lib.  /an|.' j4/ Beyun  (17/34),  Tafeir AI Mawardi  (3/49),  Tafsir Ibnu Katsir

(5/3,4f8)#£'£fr[bAn'uAed#*:(6i32d9i)s.ebutkanoiehAiMawardididalanTatsimya

(3/4L3}gd¥tsA:u:£a#:b:£:amo)Aei8%ir #/a3%al  di  dalan  Tafsinya  (3/49),  dan

dinisbatkan kapada Abu AI Awwam.



Abu AI Aliyah mengatakan, "Tidak ada air segar kecuali yang
tunm  dari  langit  ke  padang  pasir  yang  terletak  di  Baitul  Maqdis.
Kemudian  dari  situ  menyebar  di  bumi."]58°  Seperti  ini  pula  yang

diriwayatkan dari Ka'b AI Ahbar. Ada yang berpendapat bahwa negeri

yang diberkahi itu adalah Mesir.

Firman AIlah SWT,  'it}lf i;;;'j 6:i;i 9'al' \==g  "D¢# Kam7.
telch  memberikan  kepadanya  (Ibrahim)  lshak  dan  Ya'qub,  sebagai
swcr/zt  cr;7#gercr¢  rz7crrzpcrcJCI  Kcrmz)."  yakni  tambahan,  karena  ia  berdoa

lalu  memperoleh  Ishak  dan  tambahan  Ya'qub  tanpa  doa,  maka  itu
adalah  #crczL#/crfe,  yakni  tambahan  atas  apa  yang  dimohomya,  yaitu

ketika ia berdoa,  a=};2jr  6:  J, ;;  ;j  "ya r#facr#faj,  a##grchha#/cr%
kepadaha  (seorang  anck)  yang termasuk  orang-orang yang  shalih."

(Qs.  Ash-Shaffaat  [37]:   100).  Anaknya  anak  juga  disebut  #crcr//cr¢

(tambahan), karena ia adalah tambahan dari anak.

<±=±±  CI±=  %3 C`Dan  masing~masingnya  Kami  jadikan
or¢#g-orclng )Acng. sfoa/I.fe. "  Yakni  masing-masing  dari  lbrahim,  Ishak

dan  Ya'qub,  Kani  jadikan  orang    yang  shalih  yang  mengamalkan
ketaatan kepada Allah.  Allah menjadikan mereka orang-orang  shalih
dengan berakhlck baik dan taat, dan dengan memberikan kemampuan
untuk  taat,  kemudian  apa  yang  diusahakan  hamba,  maka  itu  adalah
ciptaan Allah Tcr 'o/a.

Firman AIlah SWT,  b'+<L> €2;i;. `ii>;i  ;{±I==j "Kcrmz. fe/CZA
menjadikan  mereka  itu  sebagal  pemimpin-peminpin  yang  memberi

€%":aldefe8b"ip:"::fa=°alm.i:¥¥:a.Pi¥a:[nf;gg(d:£„¥atj
perJ.#fch Kcrmz.) yakni dengan apa yang Kani turunkan kepada mereka,
yaitu  berupa  wahyu,  perintah  dan  larangan.  Jadi  seolch-olah  AIlah

[58° Atsar dari Abu AI Aliych ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya

(3/49) dan Ibnu Katsir di dalam Tafrimya (5/347).



mengatakan: yang memberi petunjuk dengan Kitab Kami.

Ada yang bexpendapat bchwa maknanya:  menujunki  manusia

kepada  agama  Kami  dengan  perintah  Kani  kepada  mereka  untuk
membimbing manusia dan menyeru mereka kepada tauhid.

±;;;S\'S:i,iS\.7~G.:=jK9"dantelahKamiw_ch}rukankep,:d:
mcrefa  mengerjaha#  *ebajz.fro#,"  yakni  melakukan  ketaatan.     ;6j3

a.rf     \3r    Sr3   L2LEjt   ;~tl.S   zj{Ji!t "me»dz.rz.ha#  sAc7/of,
merunaikan   za:kat,    dan   harrya   kepada   Kamilch   mereha   selalu
me#)/embcr¢."  `4abl.dJ.I.# yakni m#ffrj.i. 'i.I.# (taat, yakni: dan hanya kepada

Kamilah mereka selalu taat).

Firman AIah:

6±c;gijt,i±jfft6,'i#5CL;6£'rfer\:6p;5L~t:i;=;c3>'i±r.jij©fa5±£LrjjSgrL#iE±±±i+`

©eeTL,,'£L
"I)an kepada Lath, Kand telal. berikan hikmch dan ilmu, dan

telah Koiml selanatkan dia dart (adzab yang telch menimpa
penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji.

Sesungguhrtya mereka adalah kaun yang jahat lagi fiasik, dan
Kuni masukkan dia ke dala[m rahmat kant; karena

sesungguhnya dig termasuk orang-orang yang shalih."

(Qs. AI Anbiya`  [21] : 74-75)

Firman Allah SWT, \iLj Cgi 'i£S;f\: \L;5 ``D¢# fepada fwfrfe,
Kami telah berikan hikmch den ilmu." Kalto 6} peda posisi nashab



karena / '/ yang tidak ditampakkan yang ditunjukkan oleh / '/ kedua,

yalEri:. aatairraa luuthan aatainaahu.

Ada  juga  yang  mengatakan,  "Yakni:   M/adzhar  /#wffocr#  (dan

ingat|ah  kisa  Luth)."L58L  j4/  Hzfhae  adalah  kenabian,  cr/   `z./in  adalah

pengetahuan tentang perkara agama dan hukum (keputusan) untuk yang
bersengketa.

Ada yang berpendapat bahwa  `z./ma# adalch kepahaman. Semun

pendapat ini maknanya sama.

€fsi '];i  i;;fr S -3±!;S '`±, 'lffSi ccDan telch Kami
selamatkan dia dart (adzab yang telah meninpa pendudrk) kota yang
J#eJ7ger/.czhaJcperb#afcr#ky.j,"maksudnyaadalahsodomi.[582

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Dulunya  ada  tujuh  negeri,  Jibril
membalikkan enani dari antaranya dan membiarkan satu darinya untuk
Luth dan keluarganya." Yaitu Zaghar yang di dalamnya terdapat buch-
buahan,  yaitu  yang  terbentang  dari  Palestina  hingga  tepian  Saroh.
Negeri ini mempunyai banyak desa hingga tepian laut Hij az.

Tentang  perbuatan  keji  yang  mereka  lakukan  itu  ada  dua

pendapat  ulama.[583  Perfczma:  Homosexual,  sebagaimana  yang  telch
dikemukakan.   KecJc/cz:   Kentut,   yakni  mereka  suka  buang   angin  di

tempat-tempat umum dan perkumpulan-perkumpulan orang. Ada juga

yang mengatakan, "Kentut dan melontarkan kerikil." J#s)" 4//c[fe nanti
clan dipaparkan.

':±3±,a;i;S.\Sg;:S\9"Sesungguhnyamerehaadalahkoum

}icr7cg /.cI#crf  /czgz. /crsz.4"  yakni  keluar  dari  ketaatan  terhadap  Allah.  ,4/
Fwsej2tq adalah a/ kfa24rwzi/. ¢eluar), ini sudah dipaparkan.

[58' Lih. /'rc|6 A/ 9%r `an karya ch-Nwhas (3/75).
1582 Lih. /¢mz. ' A/ Bcp;G# (I 7/37) dan Tafsir AI Mawardi (3/50).
L583 Kedun pendapat ini disebutlcan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/50).



~g;;;  a, ';:fi±^'9 C.dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat

hamz.," yakni dalam kenabian. Ada juga yang mengatakan, "ke dalan
Islam."

Ada  juga  yang  mengatakan,  "ke  dalan  surga."  Ada  yang
bexpendapat   bahwa   yang   dimaksud   dengan   rahmat   ini   adalah
diselanatkan     dari     kau]rmya.]584     €itry±;£}1    'ct,    ,'j£    "harema
sesungguhnyadiatermasukorang:orangyangshalih."

Firman Allah:

a,,'fufj'i±±=,'jcj;i:;`6furfcr,ds:6S±6;j€~Gi+,®S'j6:±jf£2.t6,i'riL#<j©#.tt2jfaa{

©aif#as;j£7SSie*€L
``Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelun itu ketika dia berdoa, dan

Kant memperkenankan doanya, lalu Kani selamatkan dia
beserta pengikutnya de:ri bencana yang besar. Dan Kant telah

menolongnya dari kawm yang telah mendustakan ayat-ayat
Kami. Sesungguhrtya mereka adalah kaun yang jahat, maka

Kqnd tenggelankan mereka semuanya."

(Qs. AI Anbiya` [21]: 76-77)

FimanAIlalSWT,gil;rfcr,ts:t3S|6j3``Da»/z.»givchfo."A/
Nuh  ketiha  dia  berdoa"  yahai:.  wadzkur  nuwh_an  idz  rraadaa  (dan
ingatlah kisah Nut ketika dia berdoa), 7cacrdcra yakni cfo 'crcr ®erdoa),  cr,

j3Lf "sebe/#m  I.fw" yakni sebelum Ibrahim dan Luth. Yakni ketika ia

1584 I:in A| Bahr Al ^rfuhith (6/330) dan Fath AI Qadir (3ls8g).



berdoa untuk kehancuran kaumnya, yaitu:   £Le;g3t de ¢;`ty't j; ;1f Y' ±;
T¢L>k.'> "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkirn seorang pun di ant;ra

orang-orang kaf ir itu tinggal di atas  bumi."  (Qs. Nuwh_ I:71|.. 26), dan
ketika  kaumnya  mendustakannya,  ia  pun  berdoa,  ;i;`6   €J£L'   ji
`CBahiiasanya  alou ini  adalch orang yang dikalchkan,  oleh  sebab  itu

me„cr#gfro#/ch /crha/." (Qs. AI Qamar [54]:  10).

pt±j.t +±;a-i <r, ,'{ifj 1±== ,'al' \iL=i=:`6 "£cr;w Komz.
selanatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar," yakni
dari  tenggelam.  4/  Korb  ini  adalah  ombak  besar.   ,'diij  "Beserfo

p~gf¥:{£9#2#;g.#.g;::anKgo;::eTa:::joTo:;rym¢e;:i:.fa£;%p:

fe/crfe "e#cJ#sfcrfao# a);¢f-a)/¢f Kcrmz.. " Abu Ubaidah] 585 mengatakan, "i,

disinibemaknaufa.»1586

:,eon;chm#j?;:a:i?,;i:?b,?a-i,##T?:?;:af%?a:in::?i
fe#gge/crrmfacrm  merefaer femztcr7t};a!. "  L587  Yakni  baik mereka yang masih

kecil maupun yang sudah dewasa.

`.5.8_S,Lwh. A| Bahr AI Muhith (61330ly.
]586 Dengan demikian, maka maknanya:  dan Kani telch menolongnya atas kaum

itu.
L587    aif  ada|ah  penegas  untuk  dfeomz.r  yang  m¢usAwb.   Banyak  sekali  kata

penegas di dalam AI Qur`an yang berbunyi cr/.rna 'J.I.# yang tidak mencakup semuanya.
Maka ini sebagai hujjch terhadap Ibnu Malik yang menyatakan bahwa kata penegas
cr/.rna 'J.J.# hanya sedikit.  Dan yang banyak digunakan mengandung makna mencakup
senunlrya. AI Bahi AI Muhith (6/330).



Firman Allah:

2jfi{i±3j,==£fs£±€feec±±=z.;i;±gl3s3i:i
ife=jc;r\:ife±jeffiae©€ri

E=;fofj #.jq'1:3i:'ELr*3Eti;jtfa
:.S.i  +-,,`<

``Dan (ingatlah kisth) Daud dan Sulalman, di waktu keduanya

memberikan keputusan mengenal tananan, karena tananan itu
dirusak oleh kambing-hambing kepunyaan kaumnya. Dan
adalah Kuni menyaksikan keputusan yang diberikan oleh

mereka itu, maka Kani telch membeTikan pengertian kepada
Sulaiman teutang hukum lyang lebth tepat) ; dan kepada

musing-masing mereka telah Kand berikan hikmah dan tlmu
dan telah Kant tundukkan gunung-gunung dan burung-

burung, semuqL bertasbth bersotma Daud. Dan kamtlah yang
meJa*wfa##ys." (Qs. AI Anblyaa` [21]: 78-79)

Mengenai dua ayat ini dibahas dua puluh enan masalah:

Pt!Hurm: Fiman Allah SWT, e\±=2. ;i ;£§±; S36j ``Dcrm
(ingatlah kisah)  Daud dan Sulaiman, di wa:ha/ keduanya memberikan
keputusan," yarfuoi wadzkur  Daowund wa Sulainaan idz ychkunaani

@an ingatlch kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan
keputusan). Yang dimaksud dengan  e\±=Z: (hedwany¢ memberz.ha#
kepzf/asa#)    bukan    berarti    keduanya    sepakat    memberikan    satu
kaputusan,   karena  tidak  boleh   ada  dun  hakim   [yang   sana-sana
berwenang memutuskan] untuk suatu perkara. Akan tetapi maksudnya



adalah masing-masing memberikan suatu keputusan  secara tersendiri.
Sulaiman  yang  memahani  perkaranya  adalah  karena  ia  dipahamkan
oleh AIlah rcr 'cr/cr.

±±S:tj"me#ge7roz.fcrmama#."Adaduapendapatmengenaiini.
Satu   Pendapat   menyebutkan,    bahwa   ini    mengenai    tanaman,L588

demikian  yang  dikatakan  oleh  Qatadah.  Pendapat  lain  menyebutkan,
bahwa   ini   mengenai   pohon   anggur   yang   sudah   tumbuh   tandan
buahnya,[589 demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Syuraih.
Kata  ±±Sjt memang bisa sebagai sebutan untuk keduanya [yakni bisa
berarti  tananan,  dan  bisa  juga  berarti  pohon  anggur  yang  tandali
buahnya sudah tumbuh],  tapi bila dimaksudkan tanaman,  maka tidak
tepat sebagai ungkapan pinjaman.

IKcd«¢: Fiman Allah SWT,  <£j.i ;=£  3j, i£<  S| "Kare»¢
tana:man  itu  dirusak  oleh  kambing-kambing  kepunyaan  kaunriya,"

yalmi kambing-kanbing itu merumput di areal tanaman itu pada malam
hari.  4#-IVcr/ry  adalah  merumput  di  malam  hari.  dikatakan  #cz/cz£);cr/

untuk  malam  hari  dan  Aowcr/czf  untuk  siang  hari,  artinya  merumput

tanpa diser[ai penggembala [yakni berkeliaran mencari makan sendiri].
4#/as}icrfecz   sfaacrrfez.bzj_hatz   artinya   digembalakan   oleh   pemiliknya   di

malam  hari,  I.bz./  #efjgraas);  (unta  yang  berkeliaran  mencari  makan  di

malanhari).1590

Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr:

]588  Atsar ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsinya (3/50.
15&D  Ibid.

]59° Disebutkan di dalam 4sArffej.ttflfa karya AI Jauhari, (3/1022): #qrnycrf a/ J.b!./

wcz  a/ grfea#am  - fcz»Lfipq. dan  fczrz;fi¢pn. - ##jfifap/ar,  yaitu merumput  di  malam  hari
tanpa penggembala. 4#/cLprfufAao czr'za yakni aku membiarkannya merumput di malam
hari tanpa penggembala. 4»-»q/ry hanya terjadi di malam hari,  sedangkan a/ Aamo/
bisa malam hari dan siang hari.



.ifei€tti;grS.id+iraao`g9;ia®i

C`Biji di surga seperti unta gemuk yang digembalahan." Dendkian yang

dituturkan oleh AI Harawi.

Ibnu Sayyidih mengatakan, "Istilch a/ maha/ ®enggembalaan di
siang hari) tidak biasa digunckan pada kanbing, tapi ini khusus untuk
unta.„

jKedgr:  Fiman  Allah  SWT,  €ri ti=»"Dan
adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereha itu."
Ini menunjukkan bahwa jamck paling sedikit adalah dua.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dua
hakin  dan  seorang  terhukum,   karena  itulah   diungkapkan  dengan
redaksi aiukun mereka).

Kccmp¢f:  Fiman  Allah  SWT,   ;£j£ G# "Maha Komz.
telch memberikan pengertian kepada Sulaiman teutang hukum  (yang
/ebz.A   fepafJ,"   yckni   Kami   memahamkan   kasus   dan   hukum   ini
kepadanya.   Di   sini   dikemukakan  dengan  ungkapan  kiasan   [yakni
dengan   G]   karena   sebelumnya  telah   menunjukkannya.   Kelebihan
keputusan   Sulainan  terhadap   keputusan   bapaknya   adalah,   bahwa
Sulainan  memutuskan   agar  masing-masing   dari   keduanya   [yakni

pemilik tananan dan pemilik kambing] tetap sebagai pemilik hartanya,
dengan   begitu   jiwanya   akan   tentram.   Sementara   itu,   Daud   AS
memutuskan agar kambing itu diserahkan kepada pemilik tanaman.

Segolongan   ulama   mengatakan,    ®chwa   keputusan   Daud
adalch), "Kambingnya diserahkan kepada pemilik tananan, sementara
tanaman (yang rusak) diserahkan kepada pemilik kambing. "

|bnu   Athyah]59]   mengatakan,   "Menurut   pendapat   pertama,

1591Lih.,4/"wAararA/Wajfa(11/150).



Daud memandang bahwa kanbing itu sebagai ganti hasil tanaman yang
dirusaknya. Sedang menurut pendapat kedun, Daud memandang bahwa
kanbing itu sebagai pengganti tanaman dan hasilnya."

Ketika   kedun   orang   yang   bersengketa   itu   kelunr   menuju
Sulainan, yang saat itu sedang duduk di pintu tempat keluamya orang-
orang yang bersengketa, karena mereka masuk kepada Daud dari pintu
lainnya  (dan  keluar  dari  pintu  ini),   Sulaiman  berkata,  "Apa  yang
diputuskan  oleh  Nabiyullah  Daud  bagi  kalian  berdun?"  Keduanya
menjawab,   "Ia  memutuskan  bahwa  kambingnya  menjadi   milik  si

pemilik tanaman." Sulaiman berkata, "Mungkin semestinya keputusan
tidak demikian. Mari ikut aku."

Kemudian  ia  menemui  bapaknya  lalu  berkata,  "Wahai  Nabi
Allah,    sesungguhnya    engkau   telah   memutuskan    demikian    dan
demikian,  nanun menurutlcu ada yang  lebih tepat untuk  semuanya."
Daud bertanya, "Apa itu?" Sulaiman berkata, "Semestinya kambingnya
diserahkan  kepnda  pemilik  tanaman  untuk  ia  ambil   manfaat  dari
susunya,  lemaknya  dan  bulunya,  sementara  tanamannya  diserahkan
kepada pemilik kanbing untuk disiangi. Jika tanaman itu telch kembali
seperti kondisi sebelum dirusak oleh kambingnya di tahun berikutnya,
maka masing-masing mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. '.'

Daud  berkata,  "Aku  setuju  wahai  Nabi  AIlah,  semoga  Allah
tidak   memutuskan   kepahananmu."   Lalu   Daud   pun   memutuskan
dengan    keputusan    Sulainan    itu.    Demikian    pemalmaan    yang
dikemukakan oleh lbnu Mas'ud, Mujahid dan yang lainnya.

AI  Kalbi  mengatakan,  "Daud  menilai  kambing   dan  pohon
kuma yang dirusak oleh kanbing itu, temyata nilai keduanya sana.
Maka ia pun menyerahkan kambing itu kepada pemilik pohon kurma."
Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nuhas, ia mengatakan, "Daud



memutuskan  bchwa  kambing  itu  menjadi   milik  pemilik  tanaman,
karena nilai mendekati nilai tanaman yang dirusaknya. Adapun menurut
Sulainan, ada yang mengatakan bahwa nilai yang bisa dihasilkan dari
kambing itu sama dengan nilai tanaman yang diruscknya."

Ke/i.Jam:  Fiman Allah SWT,  \=rj  t31  \=S'\:  ife=J "Dcl#
kepada masing-masing mereha telch Kani berikan hikmah dan ilmu."
Segolongan ulana menakwilkan,  bahwa Daud AS tidak  salch dalam

perkara  ini,  bahkan  mengenai  ini  ia  telah  diberi  hikmah  dan  ilmu.
Mereka  memaknai  fiman-Nya:   ;I:S£    \{£:€£;  "A4laha  Kcrmz.  fe/aA
memberikan pengertian kepada Sulainan teutang hokum  (yang lebih
fepcrf/, " bahwa ini merupakan keutamaan Sulaiman terhadap Daud, dan
keutamaan ini pun kembali kepada Daud, karena seorang bapak akan
merasa senang dengan kelebihan ilmu anaknya daripada dirinya.

Segolongan ulana mengatakan, "Sebenamya Daud tidck tepat
memberikan  keputusan  dalam  kasus  ini,  adapun  Allah  memujinya
dengan  menyatakan  bahwa  ia  telah  diberi  hikmah  dan  ilmu  adalah
terkait dengan selain kasus ini. Adapun mengenai kasus ini,  Sulaiman
AS  benar  dan  Daud  AS  salah,  karena  tidak  menolck  kemungkinan
teljadinya  kekeliruan  dan  kesalahan  dari  para nabi  sebagaimana  dari

yang selain mereka. Namun orang-orang tidak mengakul ini kendati ada
pula yang mengakuinya.

Ketika  AI  Walid  menghancurkan  gereja  di  Damasqus,  raja
Romawi  mengirim  surat  kepadanya:  "Engkau  telah  menghancurkan

gereja yang menurut bapakmu agar dibiarkan. Jika engkau benar maka
bapakmu  salah,  dan jika bapakmu benar,  maka  engkau  yang  salah."
Maka AI Walid menjawabnya:   S| ±¥T

}_     ,® ,,,.,,,.,.,,----i,,7J     .iejcffirfe©-€±
-,,., _       ,,,,

rfej tfa c;r\: «Dc7„

j g¥f :i #3 S3,:i3=i:3±3iiT==,J£=
(ingatlch kisah)  Dand dan Sulaiman,  di waktu

kedranya memberikan keputusan mengenai tananan, karera tanaman



itu  dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaunnya.  Dan  adalah
Kant  menyaksikan keputusan yang diberikan  oleh mereka itu,  maha
Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman teutang hukun

(yang  lebth  tepat);  dan  kepada  masing-masing  mereka  telch  Kant
berikan hikinah dan ilmu."

Segolongan ulana mengatakan,  "Daud  AS  dan  Sulaiman AS
adalah  dua orang  nabi  yang memberikan keputusan berdasarkan  apa

yang diwahyukan kepada keduanya. Jadi keputusan Daud berdasarkan
wahyu, dan keputusan Sulaiman juga berdasarkan wahyu, yang mana
dengan  wahyu  ini  Allah  menghapus  keputusan  Daud."  Berdasarkan

penakwilan  ini,  maka  makna   ;£j£    \{£:€£;  "W¢ha  Komz.  /e/crA
memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang lwhm  (yang lebih
fepcr//"  yakni  melalui wahyu yang menghapus  apa yang  diwahyukan
kepada Daud, dan memerintahkan Sulaiman agar menyanpaikan hal itu
kepada Daud. Karena itulah AIlch mengatakan, \£LJ \fa t;`\: :fi=j
"Dan kepada masing-masing mereka telch Ka:nd berikan hikmch dan

J./mz/."  Demikian  pendapat  segolongan  ulama,  termasuk  di  antaranya

Ibnu  Faurak.  Sementara  itry  Jumhur  berpendapat,  bahwa  keputusan
keduanya berdasarkan ijtihad, yaitu:

jKee#¢i#:  Para  ulalna  berbeda  pendapat  mengenai  bolehnya
berijtihad  bagi  para  nabi.]592   Sebagian  ulama  tidak  membolehkan,

sementara  para  ulama  peneliti  membolehkan,  karena  tidak  mustahil
adanya  unsur  logika,  karena  ini  juga  merupakan  dalil  yang  syar'i,
sehingga    tidak    mustahil    para    nabi   juga    bexpatokan    padanya.
Sebagaimana bila Allah SWT mengatakan kepadanya Ocepada seorang
nabi),  "Jika  menurut  dugaan  kuntmu  demikian,  maka  putuskanlah,
karena  dugaan  kuntmu  itu  adalah  hukum-Ku."  Lalu  keputusarmya

LS92_ yin. Ttiyrdto kam:1 "Toyshir An-Nujaba` bi H_apiqat AI Ijtihad wa At-Taqlid wa

AI-Talfliq wa AI If ta`'



disampaikan kepada umatnya. Ini tidak mustahil dalan logika.

Jika dikatakan: Hukum logika itu bisa menjadi dalil ketika tidck
ada nash,  nanun temyata nashnya memang  ada.  Kami  katakan:  Jika
malaikat tidak tunm, berarti tidak ada mash pada mereka, maka mereka
berupaya  mengkaji  nash-mash  yang  ada  pada  mereka  seperti  para
mujtahid  lainnya.  Perbedaan  antara  mereka  ®ara nabi)  dengan  para
mutjahid   yang   selain  mereka,   bahwa  mereka   itu  terpelihara   dari
kesalahan, kekelinian dan kekurangan dalam ijtihad mereka, sedangkan

yang  selain  mereka  tidak  begitu.  Demikian  sebagaimana. madchab
Jumhur yang menyatakan,  bahwa semua nabi  sAc7/owcr/cf//ch   `cz/c».Az.in

adalah texpelihara dari kesalahan dan kekeliruan dalan ijtihad mereka.

Sementara  Abu  Ali  bin  Abu  Hurairch  dari  kalangan  para
sahabat Asy-Syafi'i  bapendapat,  bahwa Nabi kita SAW  dikhususkan
dari kalangan mereka ®ara nabi) dalam bolehnya bersalah [yakni beliau
tidck  boleh  bersalali.   Artinya,  hanya  beliau  yang  telpelihara  dari
kesalahan]. Allali membedakan beliau dari para nabi selairmya, karena
setelah beliau tidak  akan  ada yang  akan menemukan kekeliruannya,
karena itulch Allah ra 'cz/cr memeliharanya dari kesalahan. Adapun yang
lainnya, maka Allah masih mengutus para nabi lainnya sehingga bisa
menemukan kekeliruan.

Ada   juga   yang   belpendapat,   bahwa   ketexpeliharaan   dari
kesalchan adalah umum untuk semua nabi. Dan bahwa Nabi kita dan

para  nabi   lairmya  sAcr/czwa/zf//ch   `a/az.Az.in   adalah   sana   dalan  hal
kemun9kinan melakukan kesalchan, hanya saja mereka tidak mengakui

pemberlakuannya.  Jadi,  anggapan  bahwa  akan  ditemukan  oleh  para
nabi setelah mereka adalah pandangan yang tidak dapat diterima. Inilah
Rasulullah   SAW,   ketika   seorang   wanita  bertanya   kepada   beliau
mengenai iddah, beliau menjawab,



a,

crf C+ 4f L£'
"Beriddcl#crfee#ghawfeswhamw."Kemudianbeliaubersabda,

fafLqoia;u=apg;jki'
•CTinggallahenghaIAdirumahmsampaihabismasanya."'S93

Ketika  seorang  laki-laki  bertanya kepada beliau,  "Bagaimana
menurutmu,   jika    aku    terbunuh    dalam    keadan    bersabar    dan
mengharapkan   pchala,   adakah   sesun   yang   menchalangiku   dari
surga?"     beliau     menjawab,     "rI.drA     cldcr."     Kemudian     beliau

memanggilnya (setelah orang itu beranjak), lalu bersabda,

.frfui4S|.7±t±;£i,ir.;;ij,Oyj
"kecwlihaangllemihanyangdiberitahlhaJibrilASkepadaku."

IFefHjiife: AI Hasan mengatakan, "Seandainya tidck ada ayat ini,
menuntku para hahim akan binasa. Akan tetapi Allah ra 'cr/a memuji
Sulaiman    karena    ketepatannya,    dan    memaaflcan    Daud    karena
ijtihadnya.»1594

Para ulama berbeda pendapat mengenai  para mujtahid  dalam
masalah funi' ®arsial) bila hasilnya berbeda.

Segolongan  ulama  mengatakan,  "Di  sisi  AIlah,  yang  benar
hanya  di  salah  satu pihak.  Untuk masalah  seperti  ini,  para mujtahid
mengemukakan  berbagai  dalil,  men8kaji  dan menelitinya.  Bagi  yang

t593  Diriwayatlcan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang  Talak,  bab:  Wanita

yang  Ditinggal  Mati  Suaninya  Belpindah  Tempat,  At-Timidzi  pada  pembahasan
tentang  Talak,  bab:  Riwayat-Riwayat  Tentang  Dimana  Beriddahnya  Wanita  yang
Ditinggal Mati  Suaminya,  An-Nasa`i pada pembahasan tentang Talak,  bab:  Tempat
Tinggal  Wanita yang Ditinggal Mati  Suaminya Adalch Dirunahnya Hingga Habis
Masanya,  Ad-Darimi  pada  pembahasan  tentang  Thalak,  Malik  pada  pembahasan
tenEL#LTE:T¥fi{Lir/5A9LLL¥an#Baasdas#d(g/¥61.'"asnd(6/370).



tepat mengenai  inti masalch,  mcka secara mutlak, dialah yang benar,
dan baginya dua pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala ketepatannya.
Sedangkan  yang tidak tepat,  maka ia benar dalam  ijtihadnya namun
salah dalam keputusannya karena tidak tepat mengenai intinya, mcka
baginya  satu  pahala  namun  tidak  diudzur.  Inilah  Sulaiman,  ia  telah
memutuskan yang tepat yang bexpangkal dari kepahaman."

Golongan lainnya bexpendapat, bahwa orang alim yang keliru,
maka tidak berdosa atas  kekeliruannya walaupun tidak  dapat diudzur

(dinaaflcan)."

Golongan  lainnya  bexpendapat,  bahwa  kebenaran  hanya  ada

pada satu pihak, dan Allah ro 'a/cz tidak memberikan dalil-dalil, maka
perkaranya  diserahkan kepada pandangan para mujtahid.  Siapa yang
tepat maka dialah yang benar, dan siapa yang salah maka ia dimaafkan
dan mendapat pahala.  Kami tidak memandang sebagai  ibadah dalan
ketepatan seperti ini, tapi kami hanya memandang bahwa ibadahnya itu
adalah ijtihad.

Junhur   ahlu   sunnah   berpendapat,   dan   ini   pendapat   yang
telpelihara dari Malik dan para sahabatnya, bahwa yang benar dalam
masalah-masalah funi' ada di dua pihak, di mana setiap mujtahid adalah
benar, karena yang diminta adalah yang diduga lebih utana, sementara
mujtahid telah mengolah pandangannya untuk menunjukkan yang lebih
utana menurut dugaanya.

Dalil pendapat ini, bahwa sebagian sahabat dan generasi setelali
mereka memberikan ketetapan yang berbeda dengan sebagian lairmya,
dan tidak  seorang pun dari mereka yang takjub  dengan pendapatnya
tanpa  pendapat  yang  menyelisihinya.   Di   antara  contohnya  adalah
sanggchan Malik rahimahullch terhadap AI Manshur Abu Ja'far tentang

pemberlakukan i4/ A4an4;ctfeffocr `,  "Jika seorang  `alin mengatakan halal



pada suatu hal, mcka itulah yang benar untuk perkara yang dikhususkan
bagi  orang  `alim  itu  di  sisi  AIlah  ra'a/¢  dan  setiap  orang  yang
menganbil    pendapatnya.    Demikian    juga    sebaliknya."    Mereka
mengatakan bahwa Sulaiman memahami keputusan yang tapat,  yaitu

yang lebih tepat,  maka keputusan yang pertana bukan berarti  salah.
Demikianlah mereka memalmai sabda Rasulul|ah SAW:   ?,d°l 'J#l 1`3;
'.6±;jS C`Apabila seorang  `alim berijtihnd lalu ia keliru  .„" yedfri kdir"

menetapkan yang lebih utama.

IKedchapa»: Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Amr
bin Al `Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Ja6fi;;3c,oi>ias'+ifaiL:fejrfloiF
"Apdeila seorang hakim thendck) memberihan keputusan lalu

ia  berijtihad  kemudian  ia benar,  maha  baginya  duo  pahala.
Dan  bila  ia  faendck)  memberihan  keputusan  lalu  berijtihad
kendianiakeliru,makabaginyasatupaha|a."\S95

Demikian lafazh hadits ini yang tercantum dalan kitab Muslim,

yalwi..   ':+a;I6   ';SS-    \'.3`.,   "apabila   ia   memberikan    keputusan   lalu
berz/.fz.fecrc7',   padahal   perkaranya   adalch   sebaliknya,   karena   ijtihad

didahulukan   daripada   pemberian   keputusan,   sehinga   tidak   boleh
memberikan  keputusan  sebelum  berijtihad,  demikian  menurut  ijma'.

jadi makna hadits ini adalah: Apabila ia hendak memberikan keputusan,
ini seperti redaksi firman Allah:  i£L`6 6\'.3.i €S \:g  "4pa6#a haJ„%
membaca AI Qur`an hendaklah kamu meminta perlindungan." (Qs. Anr
Na±|  [16]:  98).  Jadi,  maksudnya:  ketika hendak  berijtihad  mengenai

[595  Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Keputusan Pengadilan

(3/1342) dan yang lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan.



kasus  yang  akan  diputuskannya.  Ini  menguatkan  benamya  apa yang
dikatakan   oleh   para   ahli   ushul:   Bahwa   seorang   mujtahid   harus
memperbaharui  pendapatnya ketika teljadinya kasus,  dan tidak boleh
berpatokan pada ijtihad lananya, karena ada kemun9kinan munculnya

pandangan  lain  yang  berbeda  dengan  yang  pertama.  Berbeda  halnya
jika ia ingat unsur-unsur ijtihadnya dan condong kepadanya, maka tidak
perlu mengulangi kajiannya pada perkara serupa lainnya.

ffcscmbj/an:  Adanya  pahala  bagi  hakim  yang  kelin  adalah

apabila ia mengetahui ijtihad, Sunnch, qiyas dan keputusan orang-orang
sebelumnya,  karena  ijtihadnya  adalah  ibadali,  sedanBkan  yang  kelini
tidak diberi pahala, kecuali dihapuskan dosa kekeliruannya saj a.

Adapun perkara yang tidak memerlukan ijtihad, lalu ia mencari-
cari,     maka     kesalahan     putusannya    tidak     dimaafkan,     bahkan
dikhawatirkan ia malah akan mendapat dosa besar. Ini ditunjukkan oleh
hadits  lairmya  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud:  ..a5fu€  ;ds®l  "Para
haft.in   I.rfu   crc7cr   fz.gr   maccrm."]596   Ibnu   AI   Mundzir   mengatakan,
"Sebenamya  pahala  itu  adalah  atas  ijtihadnya  dalan  mencari  yang

tepat,  bukan  atas  kesalahannya dalam memberi  keputusan.  Di  antara

yang menegaskan ini adalah firman Allah r¢ 'cz/a:  ;ijl l{£:€£S `maha
Kami  telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hakun

/y¢72g /ebz.fo fepr/J'." AI Hasan mengatakan,  "Allah memuji  Sulaiman
dan tidak mencela Daud,"

jrcscpw/wA:  Abu  At-Tamam  AI  Maliki  menyebutkan,  bahwa
madzhab Malik adalah, bahwa yang benar hanya ada satu dari antara

pendapat-pendapat para mujtahid, dan itu tidak terdapat dalam semua
pendapat  yang  menyelisihi.  Demikian juga  pendapat  mayoritas  ahli
fikih. Ia mengatakan, "Ibnu AI Qasin menuturkan, bchwa ia bertanya

L596 Diriwayatkan o|eh Abu Daud,  At-Tirmidzi,  Ibnu Majah,  Ath-Thabarani  dan

yang laimya. Lih. ,4/ /amJ. ' A/ KabJ.r, (2/549).



kepada Malik tentang perbedaan pendapat di kalangan schabat, maka
Malik  mengatakan,   `Salali  dan  benar.  Kebenarannya  tidck  terdapat
dalam semua pendapat mereka' ."

Ada yang mengatakan bahwa inilah pendapat yang populer dari
Malik, demikian juga pendapat Muhammad bin AI Husain. Orang yang
bependapat demikian berdalih dengan hadits Abdullah bin Aur, mereka
mengatakan,  "Itu adalah mash yang menunjukkan bahwa di kalangan

para mujahid  dan para hakim  ada yang  salah dan  ada yang  benar."
Mereka juga mengatakan,  ``Pendapat yang menyatakan bahwa setiap
mujtahid  adalah  benar  akan menyebabkan  status  sesuatu  yang  halal
menjadi haram dan yang wajib menjadi sunah."

Sementara  yang berpendapat dengan pendapat pertama berdalih
dengan hndits Ibnu Umar.

Ia menuturkan, "Ketika kembali dari perang Ahzab, Rasulullah
SAW menyemkan kepada kami,

mfi

`Ingatlah,   tidck   seorang   pun   melaksanakan   shalat   Ashal.

kecuali di tempat Bani Quratzhch.'

Maka orang-orang pun merasa khawatir akan kehabisan waktu
shalat,  maka  mereka pun  shalat  sebelum  mencapai  Bani  Quraizhah,
sementara  yang  lainnya mengatakan,  `Kami  tidak  akan mengerjakan
shalat itu kecuali di tempat yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada
kani, walaupun kami kehabisan waktunya. ' Namun tidak seorang pun
dari kedua golongan ini yang dicela."

Seandainya salah satu dari kedua golongan ini salah, tentu Nabi
SAW  menetapkannya.  Boleh juga  dikatakan:  Mungkin  beliau  tidak
menetapkan  nana  yang  salah  karena  hal  itu  tidak  berdosa,  bahkan



mendapat  pahala,   sehingga  tidak  perlu  ditetapkan.   Wa//chw  a'/crm.

Masalch  ijtihad memang  sangat luas,  dan yang kami  kemukakan  ini
hanya sekelumit, dan ini cukup untuk makna ayat ini. Hanya Allah-lah

yang kuasa memberi petunjuk.

iKcscdc/as: Ada pasal lain yang terkait dengan ini, yaitu hakim
menarik kembali  keputusannya  setelah  berijtihad  dan  beralih kepada
hasil ijtihad yang lebih tepat daripada yang sebelumnya. Karena Daud
AS melakukan demikian.

Para  ulama  kami  rahimahumullch  rcr 'cr/cr  berbeda  pendapat
mengenai   masalch  ini.   Abdul  malik  dan  Mutharrif  (di   dalam  4/
Wrcrd#z._/2ch) menyatakan, "Ia boleh melakukannya selama masih dalam

wilayahnya.   Adapun  jika  berada  di   wilaych   lain,   maka   ia  tidak
inelakukan ifu, karena jika demikian maka ia seperti hakim lainnya." Ini
merupakan    inti    pendapat    Malik    rchz.mchzt//crfo    (di    dalam    ,4/

Mudawwaneho.

Sahnun   mengatakan  tentang  hakim  yang  menarik  kembali
keputusannya   yang   berdasarkan   hasil   ijtihad   dan   beralih   kepada

pendapat lain yang dipandangnya lebih tapat, bchwa hakim tidak boleh
melakukannya.  Demikian  juga  yang  dikatakan  oleh  Abdul  Hakam.
Keduanya mengatakan, "Hakin mengikuti pendapat yang menurutnya
kunt."

Sahnun   mengatakan,   "Kecuali   bila   ia   lupa   nana   yang
menurutnyalebih kuat pada saat itu, atau memprediksi lalu memutuskan
dengan  yang  laimya,  maka  ¢ika  demikian)  ia  boleh  membatalkan
keputusannya itu. Adapun jika ia telah memutuskan berdasarkan hasil
ijtihad yang saat itu menuruthya lebih kuat, kemudian setelah keluamya
keputusan itu ia memandang bahwa pendapat lain lebih kuat, maka ia
tidak  boleh  membatalkan  keputusan  yang  pertama."  Demikian  yang



dikatakan Sahnun dalan kitab anaknya.

Asyhab  mengatakan  di  dalam  kitab  Ibnu  AI  Mawaz,  "Jika

penarikan kembali keputusannya den beralih kepada yang lebih tepat itu
berkenaan   dengan   harta,   maka   ia  boleh   membatalkan   keputusan

pertama,  tapi  bila  berkenaan  dengan  talak,  nikah  atau  pemerdekaan
budak, maka ia tidak boleh membatalkan keputusan yang pertama."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Penarikan kembali  keputusan
hakim bila nyata baginya bahwa yang benar adalch pendapat lairmya

(yakni  bukan  yang  telah  diputuskannya),  selama  itu  masih  dalam
wilayahnya, maka itu adalah lebih utana. Demikianlah yang terdapat
dalam   surat  Umar   yang   ditujukan  kepada  Abu   Musa  RA   yang
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, riwayat ini telah kami kemukakan di
dalam  surah  AI  A'raaf nanun  belum  dijabackan.  RIwayat  tersebut
adalch hujjah bagi inti pendapat Malik, dan para ulama tidak berbeda

pendapat,  bahwa apabila hakim telah memutuskan  secara  berlebihan
dan   menyelisihi   ulana,   maka   keputusannya   tertolak,   walaupun
berdasarkan hasil ijtihad.

Adapun  bila  seorang  hakim  membatalkan  keputusan  hakin
laimya,  maka tidak boleh,  karena di  situ terkandung madharat besar
berkenaan  dengan  pembatalan  keputusan  dan  penukaran  yang  halal
dengan  yang  haram  serta tidak tepathya pilar-pilar  Islam.  Tidak  ada
seorang   ulama  pun  yang   berusaha  membatalkan   apa   yang  telah
diriwayatkan   oleh   orang   lain,    akan   tetapi   hanya   memutuskan
berdasarkan yang diketahuinya.

jElcdwa  be/as:  Sebagian  orang  mengatakan  bahwa  Daud  AS
bukan yang memutuskan hukum lalu tanpak baginya pendapat orang
lain. Ada juga yang mengatakan bahwa Daud bukan hakim, tapi hanya
sebagai pemberi fatwa.



Menumt   saya   (AI   Qurthubi):   Demikian   ini   merupakan

penakwilan  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  dari  Rasulullah
SAW, bchwa beliau bersabda,

Ctill!  Lrf:l  'lrJfi;  i:'jJl  ;Cr  lislsl  \1;:;  Jlf;I  11€;;

:tj:;dyi' °l:J'j3  tcJf t+;;|  `lr£;  lil  :la:;\:4J'oJi .J'\:;

\=:i: .c:;±ij q u:a:; `sJ,; j! \=J\== .JJ;;l

t,;,£i   :]a;  c:i€££j  is\iii  life  s3is  i,:  'Oii:I:

;  .&i  c±i:i};  {dy  :c:;±ji  ®d'ri;  6i±=;;  dsi  d±iii

•cfi 41± .ffil
"Ada dun wandta sedang bersamaan, masing-masing membowa

anaknya,  lalu  datanglah  srigala  dan  membawa  anak  salah
seorang   dari   ked:ua   wanita   itu,   lalu   wanita   yang   satu
mengatakan kepada wahita kedra,  `Srigala itu telah membowa
anahau. ' Wanita kedua berkata,  `Sebenarnya srigala itu telah
membc[wa  arlakmu. '  Lalu  kedranya  mengadrkan  perkara  ini
kepada DaIAd, ldr Dand menetapkan un[uk yang lebih tua. Lalu
keduanya keluar mendyu Sulal:i'nan bin Doud AS, lalu keduanya

memberitahahan    hal    tersebut,    maha    Sulainan    berkata,
`Bowakan as-sikkiin (sebilah pisa:u) kepadaku,  nanti aku ahan

membelch anak ini untuk kalian berdua. '  Maka wanita yang
lebih   nda berkata,  `Jangan -semoga Allah merahmatirm-,
anak itu memang anaknya. ' Maha Sulainan menetaphan bahwa
anak  tersebut  adalah  anak  wanita  yang  lebih  muda."   Alb"
Hurairah mengatakan, "Aku tidak pemah mendengar c}s-J7.kkz.7.#

®isau) .kecuali pada hari itu, karena kami bisa mengatakan cr/



mwdyczfa ®isau)."I 597 Diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun   pendapat   yang   menyebutkan   bahwa   Daud   hanya

pemberi fatwa, maka pendapat ini lemah, karena Rasulullah SAW juga
pemberi fatwa, dan fatwa beliau adalah keputusan. Kemudian pendapat
lainnya, jauh dari tepat, karena Allah ra 'a/a berfirman,  e el=2J ;i

gfjl"diwaktukedranyamemberikankeputusanmengeiritaraman:..
Ini  menjelaskan  bahwa  masing-masing  dari  keduanya  memberikan
keputusan. Demikian juga yang disebutkan di dalam hadits tadi:  4i jz=£i

J±JJ`CLaluDandmenetapkanuntukyanglebihtua:.

Ini  menunjukkan  pengeluaran  keputusan  dan  pelaksanaannya.
Adalah jauh dari tepat,  orang yang mengatakan,  "Merupakan syari'at
Daud untuk memutuskan bagi yang lebih tua, karena alasan lebih tua,
disamping tua dan muda merupakan falctor utama dalam persengketaan,
seperti halnya panjang dan pendek, hitam dan putih. Dan itu tidak perlu
mengunggulkan salah satu pihak yang bersengketa sampai diputuskan
baginya  atau  atasnya  karena  falctor  itu."  Pendapat  ini  mematahkan

pemahaman  tentang  apa-apa  yang  dibawakan  oleh  syari'at-syari'at.
Yang semestinya dikatakan adalah: Daud AS memutuskan untuk yang
lebih tua karena menurutnya bahwa perkataannya lebih benar.

Dalam     hadits  tadi  tidak  disebutkan  karena  memang  tidak
diperlukan. Boleh jadi saat itu si anak berada di tangannya, sementara
wanita  yang  satu  lagi  menyadari  bahwa  ia tidak  dapat  memberikan
bukti, maka Daud memutuskan yang lebih tua untuk menetapkan yang
tampak sudah begitu sebelumnya (sebelum menghadap kepadanya).

Penakwilan ini adalah pendapat terbaik mengenai hadits ini, dan
inilah yang dikckuhkan oleh kaidah persengketaan secara syar'i yang

]597 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Keputusan Pengadilan,

bab: Perbedaan Pendapat Para Mujtahid (3/1344, 1345).



manasyari'at-syari'atlainpuntidakjauhberbedamengenaihalini.Jika
dikatakan:  Bila Daud  memang  memutuskan berdasarkan  sebab  yang
syar'i,bagaimanamungkinSulaimanmembatalkankeputusannya?

Jawabnya:   Bahwa   Sulaiman   AS   tidak   menyangkal   untuk
membatalkan  keputusan  bapaknya,   ia  hanya  mengupayakan  suatu
upaya cerdik untck menanpakkan kebenaran pemyataan wanita yang
lebih  muda,   yaitu   ketika   Sulaiman  mengatakan,   "Bawakan  pisau
kepadaku,  nanti  aku  akan membelali  anak  ini  unfuk  kalian berdua."
Lalu  wanita  yang  lebih  muda  berkata,  "Jangan."  Maka  tampaklah

pengaruh  rencana  pembelahan  itu  pada  wanita  yang   lebih  muda,
sementara itu wanita yang lebih tua tidak teapengaruh. Di sanping ini,
mungkin juga ada upaya lain yang bisa lebih mengualkan kebenaran
wanitayanglebihmuda,mckaSulaimanpunmemutuskanuntukwanita

yanglebihmuda.BisajugakarenaSulaimantemasukyangdibolehkan
memutuskan dengan ilmunya.

An-Nasa`i   memberi   judul   pada   hadits   iri   dengan   judul:
"Keputusan   Halin   Berdasarkan   Ilmunya."   Ia   juga   memberinya

judul]598: "Ke|uwesan Hakim untuk Mengatakan Tentang Sesuntu yang
Tidak  Dilakukanya,  "Aku  Melakukan,"  Agar  Tampak  Kebenaran
Baginya." Ia juga memberinya judul:  "Pembatalan Keputusan Hakim
DimanayangLaimyayangSetingkatAtauLebihTinggiDarinyaTidck
Memutuskan Dengan Itu."

Kemun8kinan  juga  karena  wanita  yang  lebih  tua  mengakui
bahwa anak  itu  memang  anaknya  si  wanita yang  lebih  muda,  yaitu
tatkala ia melihat kegigihan dan kesungguhan  Sulaiman dalan kasus
ini.  Maka Sulainan pun memutuskan bahwa si  anck adalah anaknya
wanitayanglebihmuda:

'598 Lib. SanaH j4"-Jvasa `i., kitab Adab Para Hakim, bab tersebut, jar 8, hal. 235.



Hal ini seperti jika seorang hakim memutuskan dengan sunpah,
lalu  ketika  pihak   yang   diminta  bersumpah  hendak  mengucapkan
sumpahnya,    datanglah    orang    membulctikan    kemungkaran    yang
sebenamya yang mengharuskan untuk diakui, maka hakim memutuskan
berdasarkan  itu  sebelum  sumpah  dan  setelahnya.  Ini  tidak  termasuk
kategori membatalkan keputusan pertama, tapi merupakan penggantian
keputusan yang sesuai dengan berubah sebabnya. Wra//afew a '/crm.

Dalam  hadits  ini  tersimpulkan pemahanan,  bchwa para nabi
boleh memberikan keputusan berdasarkan  ijtihad,  dan  itu telah kami
kemukakan.  Juga tersimpulkan,  bolehnya hakim menggunakan talctik

yang  dapat  menguak  hakikat,  dan  itu  berdasarkan  kecerdasan  dan
kecerdikan, serta berdasarkan pengamatan terhadap kejiwaan manusia,
karena memang adakalanya pada orang-orang yang bertakwa terdapat
firasat  agama  dan  tanda-tanda  cahaya,  ini  adalah  keutamaan  yang
dianugerahkan Allah kepada siapa yang  dikehendaki-Nya.  Hadits  ini

juga  sebagai  hujah  bagi  yang mengatakan  bahwa  iman  ®emimpin)
boleh dimonitor.  Tapi ini bukan pendapat yang populer dari pradchab
Malik, dan bukan ini intinya. Secara umum, keputusan Sulaiman dalam
kisah ini  sudah tercakup  oleh pujian Allah  rcz 'cr/cr terhadapnya,  yaitu
fir"an-Nya;.  ':fiL Ci:fi C`Maka Kami telah memberikan pengertian
kepada Sulaiman tentang hokum (yang lebih tepat) ."

iKctr.gzz bc/as:  Telah dikemukakan pembahasan tentang hirfum
seputar  tananan  dalam   syari'at  kita:   bahwa  para  pemilik  kebun
berkewajiban  menjaga  kebun  dan  tanaman  mereka  di   siang  hari,
kemudian  konpensasi  pengganti  berupa  barang  sejenis  atau  dihitung
nilainya.

Landasannya  dalan  syari'at ini  mengenai  masalch  ini  adalah
apa yang ditetapkan oleh Nabi kita SAW berkenaan dengan untanya AI
Barra`  bin Azib yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab,  dari



Harani bin Sa'd bin Muhayyishch: Bahwa seekor unta milik AI Barra`

memasuki  kebun  seorang  laki-laki  lalu  merusak  tananannya,  mcka
Rasulullah   SAW   menetapkan,   bahwa   para   pemilik   kebun   harus
menjaganya di malam hari, dan tanaman yang dirusak oleh temak di
malan  hari  menjadi  tanggungan  pemilik  temak.]599  Demikian  yang
diriwayatkan oleh semua perawi secara mursal, dan demikian juga yang
diriwayatkan oleh para sahabat Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, kecuali
Ibnu Uyainah,  ia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari  Sa'id dan Haram
Ibnu  Sa'd  bin  Muhayyishah:   Bahwa  untanya ....  Ialu  dikemukakan
seperti makna tadi.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dzi`b dari Ibnu Syihab, bahwa
telah  sampai  kepadanya:  Bchwa  unta  AI  Barra`   memasuki  kebun
seseorang...    sama    seperti    hadits    Malik,    hanya    saja    ia   tidak
menyebutkan Haram bin Sa'd bin Muhayyishch dan yang lainnya. Abu
Umar mengatakan, "Ibnu Abi Dzi`b tidak melakukan apa-apa, kecuali
ia hanya merusck sanadnya. "

Diriwayatkan juga  oleh  Abdumzzaq  dari  Ma'mar,  dari  Az-
Zuhri,  dari  Harani bin  Muhayyishch,  dari  ayahnya,  dari  Nabi  SAW.
RIwayat Abdurrazaq tidak ada mutaba' ahnya (riwayat pendukung), dan
mereka ®ara ahli hadits) mengingkari pemyataannya "dari aychhya".

Diriwayatkan   juga   oleh   Ibnu   Julalj   dari   Ibnu   S)thab,   ia
mengatakan:  Abu Umamch bin Sahl bin Hanif menceritakan kapadaku,
``Baliwa seekor  unta memasuki sebuah kebun lalu menrsck (tanamannya)

..,"  ia  menyatakan  bahwa  ini  adalch  hadits  Ibnu  Syihab  dari  Abu
Umamah, dan tidak menyebutlcan bahwa unta itu milik AI Bam` .

]599  Diriwayatkan  oleh  Malik  pada  pembahasan  tentang  Kepufusan  Pengadilan,

bab:  Keputusan  Harta  Terbuka  dan  Harta  Teljaga  (2/748).  Diriwayatkan juga  oleh
Daud secara maushul pada pembaliasan tentang Jual Beli, bab: Temak yang Merusck
Tanaman Orang Lain, serta Ahmad di dalam A/ Mz4f»nd (5/436).



Boleh jadi  hadits ini dari Ibnu Syihab dari Ibnu Muhayyishah,
dan  dari  Sa'id  bin  AI  Musayyab,  serta dari  Abu Umamah -Wra//czAzt

a '/an-, lalu ia menceritakan dari siapa saja (dari antara ketiganya) yang
saat itu terdetik di benaknya, dan semuanya adalah para perawi yang
tsiqah.

Abu Umar mengatakan, ``Walaupun hadits ini mursal, tapi ini
hadits  masyhur  yang  dikemukakan  oleh  para  imani  secara  mursal,
diceritakan  oleh  orang-orang  tsiqah,  digunakan  oleh  para  ahli  fikih
Hijaz dan diterimakan seperti demikian,  serta diamalkan di  Madinah.
Cukuplah bagi Anda pengamalan ulama Madinah dan ulama Hijaz pada
hadits ini.„

ffcc7"pd¢ be/as: Malik den mayoritas imam berpendapat dengan
hadits  AI  Barra`,  sementara Abu Hanifch  dan para  sahabathya  serta
segolongan ulama Kufah bexpendapat bahwa hukum ini dihapus,  dan
bahwa binatang temak yang merusak tanaman di malam hari ataupun
siang  hari,  maka  tidak  mengharuskan  apa-apa  terhadap  pemiliknya.
Adapun   kerusckan   yang   teriadi   dimasukkan   ke   dalam   cakupan
keumuman sabda Rasulullah SAW:

•JGr ,,H', :+
C`Kerusakan  ahibat  binatang ternak adalah sia-sia  (tidak ada

Sanksinya).»16co

Dengan  arti  lain,  tanpa  konpeusasi.   Lalu  semua  perbuatan
temak dikiaskan dengan ini.

Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih
dulu mengemukakan pendapat ini daripada Abu Hanifch, maka hadits

]6cO Diriwayatkan oleh Malik pada pembchasan tentang Akal,  bab:  Akal Umirm

(2/868).



tentang binatang temak ini tidak bisa dijadikan hujjch baginya dan bagi

yang mengikuti pendapatnya untuk menyatakan mansckhnya hadits AI
Barra`  dan  sebagai  penyelisihnya,  karena  syarat  penchapusan  tidak
terpenuhi.  Sahnya  penyelisihan  itu  bila  tidak  memungkinkan  untuk
menggunakan  salah satunya kecuali  dengan menafikan yang  lainnya,
sedangkan hadits :

•J€ ti* ;OuO,
" Binatang ternak itu, kerusakan yang dilakukannya adalah sia-

SZ.Cz."1601

Disepakati  bersifat  unum,  kemudian  dari  situ  dikhususkan
tanaman dan kebun oleh hadits AI Barra` , karena jika diriwayatkan dari
Nabi  SAW  dalam  satu  hadits  sebagal  berikut:  "Binatang  temak  itu,
kerusakan yang dilakukannya di siang hari adalah sia-sia, tapi tidak di
malan hari, dan tidck pula pada tanaman dan kebun." Maka pendapat
tadi tidak mustahil. Jadi bagaimana bisa dikatakan adanya kontradiksi
dalan  masalah  ini?   Sebenarnya  ini  temasuk  kategori  umum  dan
khusus sebagaimana yang disebutkan di dalan ilmu ushul.

jKCJI.rna  bc/as:  Bila  dikatakan:  Apa  hikmah  pembuat  syari'at

membedakan antara hukumnya di siang hari dan hukumnya di malan
hari.  Sementara Al-Laits Ibnu Sa'd mengatakan, "Para pemilik temck
menanggung  apa  yang  diusak  temaknya  baik  siang  hari  maupun
malam hari, tapi tidak lebih dari nilai temaknya."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Perbedaan  antara  keduanya
cukup  jelas,  karena  para  pemilik  temak  perlu  melepaskan  temak

]6°] Diriwayatlcan oleh AI Bukhari pada pembahasan tentang Zakat, bab: Seperlina

Pada Harta Texpendam, Muslim pada pembchasan tentang Hudud, bab: Pengrusakan
Oleh Binatang Temak ..., Abu Daud, Ibnu Majch pada pembahasan tentang Diyat, At-
Timidzi,   An-Nasa`i,   Ad-Darimi   pada  pembahasan  tentang  Zakat,   Malik  pada
pembchasantentangAkal,danAhmaddidalam4/Mus»od(2re28).



mereka  untuk  merumput  di  siang  hari,  dan  biasanya,  orang  yang
mempunyai  tanaman,  maka  ia  akan  menjaganya  di  siang  hari  dan
mencegah    orang    yang    hendak    mengambilnya.    Maka    syari'at
menetapkan  kehanisan  menjaga  di  siang  hari  kepada  para  pemilik
tanaman,    karena    siang    hari    merupakan    walrfu   untuk    mencari

penghidupan, sebagaimana fiman AIlah SWT,  6C jar CE;3 "Da#
Kami jadikan siang untuk meneari penghidupan." (Qs. An:Naltoal  T]8|..
11).

Jika tiba malam, maka tibalah waktu kembalinya segala sesuatu
ke tempatnya dan peristirahatannya, sebagainana firman AIlah rcz 'cz/cz:

±±,<J;K±fi±ESfi^':$92i\.,:;:"SiapahahtuhanselainAllah
yang akan mendatanghan malam  kepadanu yang karm  beristirahat
prdr#);cr?" (Qs. AI Qashash [28] : 72), dan fiman-Nya:  \g= jj€t j=;:3
C` Dia menyingsingkan pagi dan mekyadihan malarn untuk beristirahat."

(Qs. AI Am'aan [6]: 96).

Demikian juga  para  pemilik  temak,  mereka  mengandangkan
temak ke tempat peristirahatan untuk menjaganya. Jika pemilik temak
terlambat memulangkan temaknya ke kandangnya, atan lalai mengikat
dan mengandan9karmya sehingga ternaknya dapat berkeliaran di malan
hari    dan    merusak    sesuatu,    maka    dia    menanggungnya    (Baca:
bertanggung jawab).  Maka hukum yang  diterapkan  sudch  sesuai  dan
tepat.  Dan ini  lebih terasa santun dan ringan bagi kedua belah pihak,
dan lebih dapat memelihara kedua jenis harta itu. Duduk masalah sudah

jelas bagi yang mempunyai pikiran jemih.

Pendapat lain menyebutkan: Pemilik ternali tidak menanggung
kemgian melebihi nilai temaknya. Abu Umar mengatakan, "Aku tidak
tahu darimana Al-Laits  mengatakan ini,  kecuali  bila ia mengkiaskan

pada  budak  yang  melakukan  tindak  kejahatan  yang  menimbulkan
kerugian  tidak  lebih  dari   nilai   dirinya,   dimana  majikannya  tidek



menanggung   kerugian   itu   akibat  tindakan  budaknya   itu   melebihi
nilainya. Dan pendapat ini landasannya lemah. Demikian sebagaimana

yang dia katakan di dalan [4f-ramA7.d dan 4/ /sfidzhar." hi menyelisihi
hadits:

•J+ *+ ;,-a,
" Binatang ternak itu, kerusakan yang dilakukarmya adal.ah sia-

sz.a" dan hadits AI Barra` .

Ada sejumlah ulama yang lebih dulu mengemukakan pendapat,
di  antaranya  Atha`.  Ibnu  Juraij  menuturkan,  "Aku  tanyakan  kepada
Atha` , `Bagaimana tanaman yang dirusck binatang temak di malan hari
atau  di  siang  hari?'  Ia menjawab,  `Pemiliknya  menanggungnya  dan
menggantinya.'  Aku katakan,  `Baik ada peringatan ataupun tidak?'  Ia
menjawab,   `Ya,   ia  menggantinya.'   Aku  katakan  lagi,   `Apa  yang
digantinya.'  Ia menjawab,  `Nilai yang dimckan oleh keledainya atau
temaknya'."

Ma'mar  meriwayatkan  dari  Ibnu  Syubrumah,  "Tanamannya
dinilai dengan dirham pada kondisi ketika dirusck oleh temak."

Diriwayatkan dari  Umar bin Khaththab  dan Umar bin Abdul
Aziz RA,  ``Pemilik temak menanggung  acerugian),  baik  malan  hari
ataupun siang hari." Ini diriwayatkan dari jalur-jalur yang tidak shahih.

iKcc»¢7» be/dry: Malik mengatakan, "Tanaman yang dirusak oleh
temck di malam hari dinilal dengan adil." Ia juga mengatakan, ``Kebun

yang dijaga maupun tidak dijaga, dan yang ada peringatannya maupun
tidak  ada,  semuanya  sama.  Pemilik  temak  menanggung  apa  yang
dinisck oleh temaknya di malam hari, berapa pun banyaknya, bahkan
sekalipun lebih banyak dari harga temaknya itu sendiri."

Ia juga mengatakan, "Jika seekor temak lepas di malam hari lalu



menginjak kaki  seseorang  yang tengah tidur,  maka pemiliknya tidak
menanggung apa-apa, karena ketentuan ini hanya berlaku pada kebun
dan tanaman."  Demikian yang diriwayalkan oleh lbnu Abdil  Hakam
darinya.

Ibnu AI Qasim mengatakan, ``Apa yang dinsak oleh binatang
temak di malam hari, maka ditanggung dari harta pemiliknya, walaupun
nilainya  beberapa  kali  lipat  dari  nilai  temaknya  itu  sendiri,  karena
kesalahan itu berasal  dari pihaknya bila ia tidak mengikatnya,  sebab
binatang  temak itu  tidak  seperti  budak."  Demikian  yang  diceritakan
oleh Sahnun, Ashbagh dan Abu Zaid dari Ibnu AI Qasim.

iKef«/.wh   be/us:   Tidak   diperhitun9kan   apakah   tanaman   itu
tunbuh atan tidak tunbuh, sebagaimana yang berlaku pada gigi kecil.
Isa menceritakan dari lbnu AI Qasim, `Nilainya adalah apabila layak
dijual."

Asyhab  dan  Ibnu  Nafi'  di  dalam  ,4/  Ma/.mz4'  meriwayatkan
darinya, "Walaupun belum layak dipetik."

Ibnu  AI  Arabi  mengatakan,  "Pendapat  pertama  lebih  kuat,
karena  itu  adalah  sifathya,   sebngainana  setiap  yang  rusak  dinilai
berdasarkan sifatnya. "

IKede/apov bc/as: Jika yang rusck itu tidak dapat dinilai kecuali
setelah  tunbuh  dan  kuat,   maka  jika  sebelum  itu  ada  yang  bisa
dimanfaatkan  untuk  gembalaan  atau  lainnya,  maka  ia  menanggung
kadar manfaat itu, jika tidak ada manfaatnya maka tidak ada yang perlu
ditanggung.

Ashbagh  mengatakan,   ``Ia  tetap  harus  menanggung,   karena
kerusakan itu sudeh terjadi, sedangkan kesia-sian ifu terjadi bukan dari

pihaknya sehingga tidak dianggap."

iKesc»abz./d!» be/as: Dalam kitab Ibnu Sahnun disebutkan, bahwa



hadits  ini  berkenaan  dengan  lingkungan yang  seperti  Madinah,  yaitu
areal    perkebunan    yang    dipagari.    Adapun    negeri-negeri    yang
tananannya  terbuka  dan  tanpa  peringatan  ®embatas  atau  lainnya),
maka para pemilik  temak  bertanggung jawab  atas  apa  yang  dirusak
temcknya   baik   malam   hari   maupun   siang   hari.   Seolah-olah   ia
bexpendapat bahwa melepaskan temak di negeri-negeri  yang seperti itu
adalch penyebab penanggungan itu, karena temak-temak itu pasti akan
merusak. Ini seperti uraian dari pendapat AI-Laits.

jKed#a  pw/#*:  Ashbagh]6°2  mengatakan,  "Di  Madinah,  para

pemilik  temak  tidak  boleh  mengeluarkan  temak  mereka  ke   areal
tananian  tanpa  penggiring   ®enggembala  yang  menggiringkannya).
Berdasarkan ini, para ulama menyimpulkan, bahwa anealnya tidak lepas
dari  dua  kondisi,  yaitu  sebagai  areal  tanaman,  atau  sebagai  areal

penggembalaan.  Jika  itu  areal  pertanian,  maka tidak boleh  dimasuki
oleh temak  kecuali  temak  lepas,  dan pemiliknya hams  menjaganya.
Apa yang dirusalmya, maka pemiliknya menanggungnya, baik malam
hari maupun  siang hari.  Dan jika itu areal  gembalaan,  mcka pemilik
tanaman  di  areal  itu  harus  menjaganya,  dan  ®ila  ada  temak  yang
merusak  tanaman  di  areal  gembalaan),  maka  pemilik  temak  tidak
menanggung apa-apa. "

IKedzfa p«/wh sarf«: Binatang temak terbagi dua, yaitu: liar dan

jinak, demikian pembagian Malik. Temak yang liar adalah yang suka
makan tananan  dan buah-buahan.  Malik mengatakan,  "Temak  yang
demikian   diisolasi   dan   dijual   ke   negeri   yang   tidak   ada   areal
tananarmya." Demikian yang diriwayatkan oleh AI Qasim di dalani .4/
Kz./czb dan yang lairmya.

Ibnu  Habib  mengatakan,  "Walaupun pemiliknya  tidak  suka."

]6°2Lih.A/ifaamA/gHr`cmkapralbnuAIArabi(2/1269).



Demikian  juga  yang  dikatakan  Malik  mengenai  temck  yang  suka
merusck tanaman,  diisolasi  dan dijual.  Adapun yang  bisa dijinakkan,

maka  pemiliknya  tidak  diperintahkan  untuk  mengeluarkarmya  (dari
ne8eri itu).

jKcdwa  pw/wh   dwa:   Ashbagh  mengatakan,   ``Lebali,   merpati,
angsa dan  ayam  seperti  temak  (kambing,  sapi  dan  unta).  Pemiliknya
tidak dilarang memeliharanya walaupun liar, dan para penduduk desa
agar menjaga tanaman mereka."

Ibnu AI Arabi]6°3 mengatakan, "Ini riwayat yang lemah, tidck
diperdulikan oleh orang yang ingin mendapatkan manfaat dari sesuatu

yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, adapun memanfaat
sesuatu  yang terlahir  dari  kerugian orang  lain,  mcka  itu tidak  boleh.
Rasulullah SAW telch bersabda,

'fjj9 YJ ';i V

`Tidck  boleh  membahayakan  dirt   sendiri   dan  tidak  boleh

membahayakanorang|aln'.nl604

Menurut riwayat dari AI Qasim, bahwa binatang liar di Madinah
tidck menjadi tanggungan pemiliknya, kecuali bila menyerang.

Ibnu AI Arabi mengatakan,  "Menuruthi bahwa mereka hams
bertanggung jawab  sebelum teriadi penyerangan Q3aca:  pengrusakan)
bila itu memang binatang liar.»16°5

iKedw¢ pndw4 tr.gr: Abdurmzzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari

Qatadah,. dari Asy-Sya'bi, "Bahwa seekor domba menginjak pemintal
benang, lalu mereka mengadu kepada Syuraih, Asy-Sya'bi mengatakan,

1603Lih.[4Ahaz4/8try`an(3/1270).
'6°4DiriwayatkanolehlbnuMajahpadapembalasantentangHukun(2/784).
Ico5 Lm. Ahkam AI Qur`an (3llzJorf.



"Perhatikan, pasti ia akan menanyakan, apakah itu terjadi malam hari

atau siang hari." Lalu itu pun dilakukan, kemudian ia mengatakan, ``Jika
teljadi malam hari, maka ia ®emilik kambing) bertanggung jawab, tapi

jika terjadi  siang hari  maka ia tidak bertanggung jawab."  Kemudian
Syuraihmembacakanayat:2j£3fi€3j,££ifs|"hare7co/¢7'z¢ma»zt«
dirusak    oleh    kambing-kambing    kepunyaan    kaunnya."    Ta   piun
mengatakan,  "4#-IVcr/s);  ®engrusakan)  di  malam  hari,  sedan8kan  cz/
Aamcz/ (tanggung j awab) di siang hari."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Ini  temasuk  kategori  sabda
Rasulullah SAW:

•J€ ti} ;OUO,
C.Binatang ternak itu, kerusakan yang dilahakannya adalah sia-

sz.cr" al hadits.

Ibnu  Syihab  mengatakan,  ``4/  /zfbor  adalah  cz/  AczcJr  (sia-sia/

tidak dihitung),  a/  `cz/.mcrcz  adalch binatang temak." Para ulama kami

mengatakan,  "Konteks sabda beliau:  .3€ \€i£ ;`i*iil  `Bz.»c7fcng fer#ch
itu,  kerusakan  yang  dilakukarmya  adalah  sia-sia,'  bEin:waL  ape. yan!g
dirusakkan  oleh  binatang  temak  sendirian  maka  tidak  ada  apa-apa

(tidak ada konpensasi dari pemilik temak kepada pemilik barang), dan
ini sudah ijma' (sudah menjadi konseusus ulama). Tapi bila binatang itu
ditunggangi   oleh   yang   mengendalikannya,   lalu   mengarahkannya
kepada  sesuatu  yang  kemudian  mengakibatkan  kerusakannya,  maka
dihukumi merusak.  Jika itu termasuk kategori jinayah ®idana)  maka
tanggungannya adalah qishash, dan jika dilakukan dengan sengaj a maka
itu juga qishash, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Karena
binatang tunggangan hanya seperti alat. Tapi bila teljadi tanpa sengaja,
maka diyatnya ditanggung oleh aqilah aceluarga pelaku)  ,  dan denda
harta dibebankan pada harta si pelaku ®enunggang)."



Jredw¢ pw/w4  emprf :  Mereka berbeda pendapat tentang orang

yang terkena kaki  atau  ekor temck.  Menurut Malik,  Al-Laits  dan AI
Auza' i, bahwa pemiliknya tidak bertanggung jawab, sementara menurut
Asy-Syafi'i, Ibnu Abu Laila dan Ibnu Syubrumah, bahwa pemiliknya
tidak bertanggung j awab. Mereka juga berbeda pendapat tentang temak

yang  liar.  Jumhur berpendapat  bahwa hukumnya  sana dengan  yang
lain,  sementara  Malik  dan  sebagian  sahabat  menyatalcan  bahwa para

pemiliknyabertanggungjawab.

iKcdzfa p«/wh /I.7„o:  Sufyan bin Husian meriwayatkan dari Az-
Zuhri, dari Sa'id bin AI Musayyab, dari Abu Hurairali ia mengatakan,
"Rasulullah SAW bersabda,

•3€ irJ'
"(dyakan)ternakada|ahsia.sia."lco6

Ad-Daraquthni mengatakan, "Tidak ada yang meriwayatkannya
selain   Sufyan   bin   Hlisain,   dan  tidak   ada  mutaba'ahnya   (riwayat

pendukung). Ia juga diselisihi oleh para hafizh yang meriwayatkan dari
Az-Zuhri,  di  antaranya:  Malik,  Ibnu Uyainah,  Yunus,  Ma'mar,  Ibnu
Juraij,   Az-Zubaidi,   Aqil,   Laits  bin   Sa'd   dan  lain-lain,   semuanya
meriwayatkannya dari  Az-Zuhri, mereka semun mengatckan  (dengan
redaksi):

•J€ ;m',3 J€ *',3 J€ ;ou''
•` (Kerugian)  binatang terrrak adalah sia-sia,  (kerugian)  ahibat

sumur  adalah  sia-sia  dan  (kerugian)  ahibat  barang  tambang

L6°6 sabda be|iau: `Cw ar-rz/-//.rfuo;' yalmi: apa yang dikenai oleh kaki binatang

tunggangan,  maka tidak  ada tuntutan  kapada pemiliknya.  Silakan  Lib.  A»-JV7.AayaA
(2/204). Hadits ini Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutlmi di dalam Sff»amya (3/152, 179).



adrlah s ia_sia."160]

Mereka tidak menyebutkan "/I.#jaha#J hafa.." Inilah yang benar.
Demikian   juga   yang   diriwayatkan   oleh   Abu   Shalih   As-Siman,
Abdurahman AI A'raj, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Ziyad
dan  yang  lainnya  dari  Abu  Hurairah.  Dalan  riwayat  mereka  tidck
disebutkan:

•;£ ir',i
"cJa#  /z.#/.aha#/  ferur* adcl/ch sz.cr-sl.a." Itulah riwayat yang terpelihara

dari Abu Hurairah.

Kedua  puluh  enoim.  SalDdaL bdil2NI.  "(kerugian)  ahibat  sumur

cldcIJafo sz.a-sz.cr"  ada juga yang meriwayatkan dengan redaksi:  "wc[ czm-

/aecrr" L6°8 (dan Pcerugian] akibat api).

Ad-Daraquthni mengatakan: Hamzah bin AI Qasim AI Hasyimi
menceritakan  kepada  kami,  Hanbal  bin  Ishak  menceritakan  kepada
kami, ia mengatakan: Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal
mengatakan tentang hadits  Abdurrazzaq,  "Hadits  Abu  Hurairch:  `wcz
cz#-#aorw /.wbclar' (dan [kerugian] akibat api adalah sia-sia), bukan apa-
apa.  Itu tidak tercantum di dalan 4/ Kztz7b, ini riwayat batil dan tidak
shahih.„

Muhammad bin Mukhallad menceritakan kepada kami,  Ishak
bin Ibrahim bin Hani` menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku
mendengar  Ahmad  bin  Hanbal  mengatakan,  "Orang-orang  Yanan
menuliskan cz#-/.zaczr dengan cz#-»z.I.r dan juga a/ bz.I.r, maksudnya adalah

seperti itu. Sebenanya Abdurrazzaq mendiktekan `cz7c-»czcrr/.2tbczar' ."

L6°7  Disebutkan  o|eh As-Suyuthi  di  dalan f4/ /amf.' ,4/ Karbz.r  dari  riwayat Abu

Awanah dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas. Silakan merujuk j4/ Jcrmi. ' .4/ Kab!.r (2/448).
L6°8  Diriwayatkan  o|eh  Ad-Daraqutlmi  di  dalan  Srmarmya,  dari  Abu  Huralrah

(3/153) dan AI Baihaqi di dalan Sw«armya, (8/Ilo).



Ar-Ramadi  mengatakan,  "Abdurazzaq  mengatakan,  "Ma'mar
mengatakan, `Menurutku, itu hanya prediksi'." Abu Umar mengatakan:
Diriwayatkan  dari   Nabi   SAW  hadits   Ma'mar   dari   Hammam   bin
Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,
• armaar jubadr ."

Yahya bin Ma'in mengatakan,  "Asalnya c7/ bz.`r (sumur), akan
tetapi Ma'mar salch tulis."

Abu   Umar   mengatakan,   "Pendapat   lbnu   Ma'in   ini   tidak
didukqug  oleh  buldi.  Bukan  begini  cara  menolak  hadits-hadits  para
tsiqah.„

Waki' menyebutkan dari Abdul Aziz bin Hushain, dari Yahya
bin Yahya AI  Ghassani, ia.menuturkan,  "Seorang laki-laki membakar
ilalang  di  kebun miliknya,  lalu  ada kobaran  api  yang  kelunr  hingga
membakar sesuatu milik tetangganya. Lalu ia pun mengirim surat untuk
menanyakan hal ini kepada Umar bin Abdul Aziz RA Ibnu Hushain,
maka Umar mengirim surat kepadaku: ``Bahwa Rasulullah SAW telah
bersabda,  `a/   `a/.maa` /.wbaar  .. '  (prerusckan]  akibat  binatang  temak
adalah sia-sia ..) dan menurutku, baliwa a[erusakan) akibat api juga sia-
sia." Diriwayatkan juga dengan redaksi :

•J€ iL.th,i
"dan (kerusakan akibat) binatang ternak ada|ah sia_sia,"\Ou9

Sebagai   ganti   "a/    `cz/.mac".   Demikian   yang   diriwayatkan
mengenai    hadits    ini,    dan   setiap   makna   lafach   adalah    shahih
sebagaimana disebutkan di dalam syarh hadits dan kitab-kitab fikih.

Fiman Allah SWT,  ;i;=S. j\=j.1 ;31: 'E Lri;i=j ``D¢# /e/¢A

]6°9 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Awanah dan Ath-Thchawi dan Jabir.  Silakan

memjuk A/ Jamj.' A/ Kab;.r (2/300) dan AgATshagfei.r nomor (4899), ditandai dengan
twch shahih.



Kani     tundrkkan     gunung-gunung,     semua     bertasbih,"     WalJto
mengatakan,  "Daud  melewati  gunung-gunung  sambil  bertasbih,  dan

gunung-gunung itu pun menimpali dengan bertasbih pula."

Ada   juga   yang    mengatakan,    ``Apabila   Daud   mendapati
kesempatan, ia memerintahkan gunung-gunung, maka gunung-gunung

pun  bertasih  lana  sekali.  Karena  itulch  Allah  mengatakan:  I:;i=;
`Dc7#   fe/ch   Kc7m!.   f2tnd2fkfacz«,'   yalmi   Kami   menjadikannya   tunduk

kepadanyaketikaiamemerintahkannyabertasbih."L6L°

Ada juga yang mengatakan,  "Berjalannya gunung-gunung  itu
bersamanya adalah tasbihnya. 4f-rasbz-I.4 diambil dari kata cz5-sz.boczfcz£

®ergeseran).]6" Dalilnya adalah fiman Allah ra 'a/cr:  ,i=: d,±i j\ij£
` Hdi  gunung-gunung,  bertasbihiah  berulang-ulang  bersama  Daud.'

(Qs.   Saba`   [34]:   10)."  Qatadah  mengatakan,  ";;±=S.  adalch  shalat
bersananyaketikaiashalat.J4f-Tasb!.I.&adalahshalat."L6L2

Semuanya pemaknaan ini bisa diterima, den itu Allah perbuatan
AIlch  SWT  terhadap  gunung-gunung  itu,  karena  gunung-gunung  itu
tidak berakal, maka tasbihnya adalah buldi yang menunjukkan kesucian
Allah rcr 'cz/cr dari si fat-sifat mereka yang lemah dan baru.

Firman Anah:

Ffja±fe:b:L3 faf#jj'eerfe3
©'oD'#

"Dan telah Kani ajarkan kepade Daud membuat boLju best

[6]°Lih.TafsirAIMawardi(3/53)danA/Bafr4JMwhi.ffr(6/331).
611 Ibid.

L6L2 Atsar dari Qatadah ini disebut]can oleh Ath-Thabari di dalam /czmJ. ' 4/ Bq};a#

( 17/41 ), AI Mawardi di dalam Tafrinya (3/53) dan Abu Hayyan di dalam A/ Bczfr.



untuk kamu, guna memelihara kamu daltlm peperanganmu;
Maka hendamah kainu bersyukur (kepada Allah)."

(Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 80)

Mengenal ayat ini dibahas tiga masalah:

pfrf¢m"FirmanAllahswT,;±±€9:jj'a±:=a±a;``Dc7#
telah  Kami  Of arkan  kepada  Doud  membuat  bofu  best  untuk  hamu"

yakni : membuat baju besi dengan dilunakkannya besi baginya. Menurut
orang-orang Arab, a/-/ab"as adalal semua jenis senjata, baik itu perisai,
baju  besi,  pedang  maupun  tombak.  AI  Hudzali  mengatakan  ketika
menyifati tombak,

}==; £iijts; ,a#;'j;;      #ilrap,J#T'±3
"Aha membowa tombak unfrok mengfrodapi petaka, seolahrolch ia adalah

tandukpadadahidombayangmenyeruduk."\6\3

j4/-14befz4s juga bemakna setiap yang dikenakan. Ibnu As-Sikit
mengatakan,

l{:~;\; l;!J la±J< \;i          fajjal'ii :}±j :rj.i
C.Urrfuk setiap kondisi, aku mengenahan pakalan yang sesuai dengannya

batkketikasenangmoupunketikasedangberdrha."""

Adapun yang dimcksud Allah pada ayat ini  adalah baju besi,
dan ini yang bemakna cr/ rna/bz/as (yang dikenakan) seperti pola kata

'6L3  Bait syair ini terdapat di  dalan Divan j4/ fJefdza/I.}y7.»  (2/98).  Bait syair ini

temasuk s);ch;.d Ath-Thabari di dalam /am7. ' ,4/ Baya» ( 17/41 ), Abu Ubaidal di dalam
"a'iff4A:ar¥;:„ir(2|fi)ary¥Ea:::¥|yi#al=fa'J#;aA=eamrpA#:y',::1h:|1i4).ang
disebutkan oleh Ibnu Mandzur di dalam ,4/-£z.sa77 (entri: /crb7.SCT).



ar-rulouub dan al hulunb .

Qatadah mengatakan,  "Yang pertama kali  membunt baju besi
adalah  Daud,   dan  itu  berupa  lempengan-lempengan.   Dialah  yang

Pertama kali melingkarkan dan mengenakannya."I 6 1 5

kanu,¥#.£#6#=n%Z#:¥yr=mmuL':y_ha#zham%'t==
peperanganmu). Ada juga yang mengatakan, "guna melindunginu dari
pedang,   panch  dan  tombak."   Yakni   dari   alat-alat  perangmu,   lalu
mndha/-nyadibung.

IbnuAbbasmengatakan,"fe:b:L3adalahmz.#«./aaAz.hum(dari
senjatanu)."

Adh-Dhahhak     mengatakan,      "Dalan     perang     melawan
musuhmu." Semuanya pemalmaan ini sama.

AI    Hasan,    Abu   Ja'far,    Ibnu    `Amir,    Hafsh   dan   Rauh
membacanya: >

[6[7  dengan  fcr`  yang  kembali  kepada  sifat

Oafwh J„ zfo#Jrofs).

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamj.mya kembali kepada
cr/-/czbwus wo cr/ ma# 'aJ! @aju besi dan pertahanan) yang berupa perisai.

Syaibah,  Abu  Bakar,  AI  Mufadhdhal,  Ruwais  dan  Ibnu  Abi
Ishak membacanya :
#z/» berdasarkan redaksi
kepada Doud).

(agar Kami mgmelihara hamuo,\6" de"gan
fiinan-Nya..  '1rf e:6 (Dan telah Kami ofarhan

]6L5 Atsar dari Qatadah ini disebuthan oleh Ath-Thabari di dalam /anJ.' A/ Baycrm

(17/l€1L6).Qira`ahdengany¢`ada|ahqira`ahmufawatir.Qira`ahinidisebuthanolehmnu

AI Jazari di dalam riap7.z.b A»-Ivasyr, hal.  143 ,
L6" Qira` ah ihi temasuk qira`ah sab'ah lagi mutawatir sebagaimana dicantumkan

di dalam ,4/ JgHCI ' (1/703) dan ragr!.a .4#-Jviay#., hal.  143.
16r8  Ibid.



Yang  lainnya  membacanya  dengan )Acz `  (yakni:  }Z{fij},)  yang

berarti ¢ '/nya kembali kata lafach a/-/ab#z#  (lafazh mzjdzchhar),  atau

bermakna: /I. )/2fdrAz.77crhaf7» cr/hack (agar Allah memelihara kamu).
-',t   .,,
i;;)  J:4} "Maha hendaklah  kanu  bersyu,]our  (kepada

4//ch/"  yakni  atas  penganugerahan  nikmat  pembuntan  perisai  bagi
kalian.   Ada  juga  yang   mengatckan,   "Hendaklah   kamu   bersyukur
dengan mematuhi Rasul-Ku."

iKc#.gr:  Ayat  ini  merupakan  pokok  landasan  tentang  upaya

pembuatan alat-alat dan sebab-sebab. Ini adalah pendapat orang-orang
berakal,    bukan   pendapat   orang-orang   bodoh    lagi    dungu   yang
menyatakan bahwa hal itu disyari'atkan bagi golongan lemah, karena
sebab   adalah   sunnatullch   acetetapan   Allah)   pada   makhluk-Nya,
barangsiapa  menodainya  berarti  ia  telah  menodai  AI  Kitab  dan  As-
Sunnah, dan berarti menilai Daud sebngai orang yang lemah, serta tidak
mengdi anugerah.

Allah rcr 'cr/a telah mengabarkan tentang Nabi-Nya, Daud AS,
bahwa ia membuat baju besi, teropong dan makan dari hasil keljanya
sendiri.  Sementara Adam adalah scorang petani, Nuh seorang tukang
kayu, Luqman seorang penjahit dan Thalut seorang penyamak kulit, ada

juga  yang  mengatakan,  "Seorang  tukang  pemberi  minuman."  Jadi
pembuatan alat berguna untuk melindungi diri dari serangan orang lain,
dan juga untuk me.lindungi diri dari marabahaya lain. Disebutkan dalani
hadits:

:+.\=Jl :+i;;;3 'l+::=:i.l 'LjefaI 'lJ,=ij°i i,3lj.I SLT*±| ±„ `.i

.-Lnd''
C.Sesungguhnya Allah mencinlai mukmin yang kreatif Q€kerial

rneneari   rmfk!AI),   yang-  lemah   tapi   memelihara   diri   dari



meminta-minta,   dan  Allah  membenci  orang  yang  meminta-
rhinta dengan bersumpah."

Insya Allah nanti ada tambahan keterangan seputar ini dalam
surah  AI  Furqaan,  dan juga  telah  dipaparkan  keterangan  lain  yang
cukup di selaln ayat ini, ¢/AcrmcJ«/z.//¢A.

Firman AIIah:

\€±jc\=p,crL±jtc±jty.tji=z.±<!G±:#i±t;::±=+'y'
'al'6L£+;cr';pj:±£lt6,j©a±£g5g+>

©<rfeii'f#gr3a,`s:„',stz€6j:=i;
"Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sula[inan angin yang

sangat kencang tiupanrtya yang berhembus dengan perinlahnya
ke negeri yang Kotnd telah memberkatinya. Dan adalah Kami

Maha mengetahui segala sesuatu. Dan (Kani teloLh tundukkan
pula kepada S ulalman) segolongan syctan-syetan yang
menyelam (ke dalam lout) urituknya dan mengerjakan

pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kormi memetthara
mcreko jfw." (Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 81-82)

Fiman Allah  SWT,  #6    £±t ;::j2j„'  "Da#  /fe/clfr  Kcrm!.
turd:ukkan)  untuk Sulainan  angin yang  sangat  kencang  tiuparmya,"

yalrmi:.  wa  salchlcharraa  li  sulaimaana  ar-riih_a  `aashif ;ah  (dan K:arni
tundukkan  untuk  Sulaiman  angin  yang   sangat  kencang),    `oczsAz/CZA

adalah  rycrdz.jdrfe  cr/  fewbwwb  (sangat  kencang  tiupannya).  Dikatakan
`as/zcz/cz/  ar-rz.I.A  artinya  angin  bertiup  kencang,  rz.I.a   `czasAz/ atau  rz.i.4



`crs¢#zl/ (angin kencang).

Dalam logat Bani Asad: a 'sha/er/ ar-rz.i.4, bentuk I.snmya met 'sA7/

dan  m# 'sfaj/crfo.  j4J   `4sfa/ adalch  crf-/Ib#  ¢erani/  rumput  kering),  dari

situlah  muncul  sebutan  kencangnya  tiupan  angin,  karena  angin  itu
meniupnya dengan kencang sehingga menerban8kannya.

AbdulTahman AI A'raj dan Abu Bakar membacanya:   6\i;L}3

a!}l,'6'9  dengan  ro/a' pada faa` yang  berarti  memutuskan  dari  yan'g
sebehanrryal.   MalENanyaL..   wa   li   sulaimaana   taskhiiru   ar-riih   (dan

Sulainan   memiliki    premampuan]   menundukkan    angin),    sebagai
rTmbata` dan khabar .

{± @3±.  S  c±§th   Sl>  iseif e GS;i "Yang berhembus dengan
perintahnya ke negeri yang Kani telah memberkatinya" yahoi Syam.
Diriwayatkan  bahwa  angin  itu  membawanya  dan  para  sahabathya
kemana pun yang diinginkan Sulaiman, kemudian dibawa kembali ke
Syam.

Walib  mengatakan,  "Apabila  Sulaiman  bin  Daud  keluar  dari
majlisnya,  bunmg-burung  merunduk  homat  padanya,  sementara jin
dan manusia berdiri untulmya, sanpai ia duduk di singgasananya."

Sulaiman adalch seorang ahi perang yang tidak pemah berhenti
dari peperangan. Apabila ia hendak pergi belperang, ia memerintahkan
kayu sehingga kayu pun terbentang, lalu diangkutlah manusia, binatang
dan alat perang  di  atasnya,  kemudian memerintahkan angin kencang
untuk   mengangkatnya,   lalu   memerintahkan   angin   lembut   untuk
membawanya,   yang   nana  keberan8katannya   selama   sebulan   dan
kepulangannya selana sebulan, itulah makna fiman AIlah ra 'a/a:  cj±£€

€1f} i:i .58± ct~SL>"yang berhembus dengan balk lagi penurut seriai

]6]9  Qin`ah  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyal  di  dalam ,4/ MzfAorar .4/  Wra/.j.z

(11/154) dan An-Nulas di dalam J'rab A/ g!ir `an (3/76).



perintahnya ke mana sdya yang dikehendakinya." (Qs. Shard I:3g].. 36).
4r-Refkfecz ` adalah lembut.

':]¢±S  e¢;i .if e €±=» C`Dan adalah Kwi Maha mengetahi

sega/cr seszjafw. "  Yakni  Kami mengetahui  segala  sesuatu,  mengetahui
segala pengaturanya.

Fiman Allah SWT, A' CJ±+; c; ;p±££}t a,j "Dp# rK¢mz.
telah tundr]ckan pula kepada Sulatman) segolongan syetan-syetan yang
merryelam (ke dalam laud) uutuknya" yckrli:. wa sakhkharnaa laha (ham
Kani  telah  tundukkan  pula  kepada  Sulaiman).   CJ±+;   c;  ");ang
mc#);e/czm"   maksudnya   di   bawah   air,   yakni   untuk   mengeluarkan

permata dari laut untuk Sulainan. 4/ GhaasA artinya turun ke bawah
air.  Gfoczasha adalal menyelam di dalam air, yang mengarungi sesuatu
disebut gfecraz.sfr. [4/ Gfeanrm/aasA adalah orang yang menyelam di  laut

untuk mencari mutiara, perbuntannya adalah gfez.yczashaA.

6J(,:>'oD'.S:66ji::;.'9"Danmengerjakanpekerjaanselaln
charipedcz ztzt" yalmi selain menyelam. Demikian yang dikatakan oleh AI

Farra`.162o

Ada juga  yang  mengatakan,  maksudnya  adalah  peperangan,

pembuatan patung dan lain-lain yang ditugaskan kepada mereka.

<±J±3f=;Sexi"DanadalahKanimemeli.]:g:amerekaitu»
yalmi   memelihara   pekeljaan   mereka.   AI   Farra`L62L    mengatakan,
"Memelihara  mereka  agar  tidak  merusak  pekeriaan  mereka,   atau:

memelihara agar mereka diserang oleh manusia pada nasa Sulainan."

Ada juga yang mengatakan, " <4j;3iL' acani menjaga) agar
mereka tidak melarikan diri dan menolak. Atau: Kami menjaga mereka
agar tidak keluar dari perintahnya."

`_6_2_a_Lm.Ma'aniAIQur`an(2rzo9).
\621  Ibid.



Ada juga yang mengatckan bahwa kamar mandi, tempat cucian,
alat penumbuk, botol dan sabun adalah merupakan hasil produksi para
syetan itu.

Firman Allah:

a±jtFjii€jj±ta::jiFf;ds:b's£<j.f5
'fui'riE3l:jifcr,a,A,C •'al'ca-br©
©6.giv,ds=,3jir*#,`i=jj#rfej

``Dan (inga[tlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, ` a[a

Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditinpa penyakit dan
Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di anlara semua
penyayang.' Maha Kant pun mempeTkenankan seruannya itu,

lalu Kani lenyaphan penyckit yang ado padanya dan Kani
kemballkan keluarganya kepadanya, dan Kant lipat gandakan

btlangan meTeka, sebagai suatu rahmat dart sisi Kani dan
unluk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."

(Qs. AI Anbfyaa`  [21]: 83-84)

Firman AIlah SWT, rf; ds:I: S|<jij ``D¢# /I.#gp#afr drisch/
Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya," yckr\i.. wadekur ayunba ice naadaa
rabbchc/ (dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya).

'}}il'(3:1S,I"a:aTuhanku),sesungguhnyaahatelahditimpa

pe#)/crfu./,"  yakni:  tubuh,  harta  dan  keluarga  ditimpa  bencana.  Ibnu
Abbas mengatakan, "Disebut Ayyub karena ia czcrb¢ z./¢//crch acembali

kepada Allah rcr 'cr/a) dalam segala hal."



Diriwayatkan, bahwa Ayyub AS  adalch seorang lcki-laki dari
Romawi  yang  berharta banyak.  Ia  seorang  yang  baik,  bertakwa dan
mengasihi kaum miskin, membiayai anak-anak miskin dan para janda,
memuliakan tamu, membantu ibnu sabil dan selalu menysukuri nikmat-
nikmat  Allah  rcz'a/a.  Suatu  ketika  ia  bersama  kaumnya  menemui

pembesar  negeri  dan  membicarakan  suatu  perkara,  saat  itu  Ayyub
berbicara dengan lembut mengenai tanaman miliknya. Kemudian Allah
menguji Ayyub dengan kebinasaan harta dan keluarganya,  sementara
tubuhnya terkena penyakit hingga dagingnya membusuk dan tubuhnya
berulat.   Alchimya  warga  desanya  mengeluarkannya  dari   desa  itu,
sementara    itu    hanya    istrinya    yang    membantunya.    AI    Hasan
mengatakan, "Ia menderita itu selama sembilan tahun enani bulan. "

berfem=:#:aha;n#¥*:;I:Eprfe:y±at=¥S:e.¥#f#ha#
kakLmu;  ihilah air yang sejuk untuk mandi  dan urwhk minum,"  (Qs.
Shaad [38]: 42).  di dalamnya terkandung obat untuk kesembuhanmu,
dan  Aku  telah  memberikan  kepadamu  keluarga,  harta  dan  anak,
ditambah lagi sebanyak mereka. Insya Allah nanti dalam surah Shaad
akan dipaparkan pendapat para mufassir mengenai kisah Ayyub  den

peran syetan terhadapnya, temasuk sanggahannya.

Ada  perbedaan  pendapat  mengenai  perkatann  Ayyub:     £±££

jdrtmenjadilinabelaspendapat:

1.          Bahwa  ia  ban9kit  untuk  shalat  namun  tidak  marnpu  berdiri,
maka ia pun berkata, jilt C±=: "czha /ehaA d„apa penytzfa./, "
mengabarkan tentang kondisinya,  bukan mengeluhkan cobaan

yang dialaminya. Demikian yang diriwayatkan oleh Anas secara
marfu'.

2. Ini adalah pengakuan tentang kelemahan, maka tidak menafikan



kesabaran.

Allah SWT melakukan itu pada lisannya untuk menjadi hujjah
bagi  orang-orang  yang tertimpa penderitaan  setelahnya  dalam

mengungkapkan apa yang menimpa mereka.

Bahwa Allah melakukan itu pada lisannya untuk menetapkan

padanya  si fat  manusia  dalam  hal  kelemahannya  menghadapi
penderitaan.

Telputus wahyu darinya selana empat puluh hari, sehingga ia
khawatir    telah    ditinggalkan    oleh    Tuhannya,    maka    ia
mengatakan,  jilt  ;>=:  (aku telch  ditimpa penderitaan).  Ini

pendapat Ja' far bin Muhammad.

Bahwa  murid-muridnya  yang  biasa  mencatat  ilmu  darinya,
ketika tejadinya kondisi itu, mereka menghapus apa yang telah
mereka tulis darinya, dan mereka mengatakan, ``Tidak ada yang
seperti dari Allah." Maka Ayyub mengeluhkan petaka tentang
Simanya   wahyu   dan   agana   dari   tangan   manusia.L622   |ni

]622  Di  antara  kisah-kisah  yang  ditambah-tambahi  oleh  para  penambch  cerita,

direka-reka oleh para pendongeng dan dibumbui dengan khayalan-khayalan mereka
adalah   kisah   Ayyub   AS.   Mereka   meriwayatlcan   apa   yang   sebenarnya   Allah
memelihara para nabinya dari itu, dan mereka menggambarkan dengan gambaran yang
tidak diridhai Allah dan tidak pula oleh seorang rasul pun di antara para rasul-Nya.

Yang  benar  mengenal  kisah  ini  adalah  sebagaimana  yang  dituturkan  oleh  Al
Qur` an, bahwa Allah mengrjinya pada tubuh, keluarga dan hartanya, dan ia senantiasa

::;Saa|:'AS]£P:=¥]P££mkearme:Jam;¥¥egbasgaabinan::£S::.arN¥ya]±Tfe;iac2j6un#¥3¥\b
'Sij} 3'f i)±"Sesungguh:nya Kant dapati dia {Ayyub) seorang ;ang sibck,-Ji;ilch s;ialir

baik hamba. Sesungguhnya dia amat tact ukepada Tuhannya)." (Qs. S;hiaRrd I:38hi 44).
Jadi, penderitaan bukanlch hal yang boleh dikeluhkan.

Yang  wajib  bagi  setiap  muslim  adalch  berpedoman  pada  pembahasan  tentang
Allah  ro 'cr/cz.  Tidak  menambah-nambahi  kisah  sebagainana  yang  dilakukan  oleh
kaum zindiq dari kalangan ahli kitab, mereka menyandangkan cerita-cerita yang tidak
layak kepada para nabi.  Yang huns  kita  yckini  adalah bahwa beliau  diuji  dengan
penderitaan, nanun penderitaannya itu tidak seperti kedustaan-kedustaan ini, misainya



temasuk    yang    sanadnya    tidak    shahih,     Wrcr//czfezf    cz'/czm.

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu AI Arabi.

Bahwa ulat beriatuhan  dari  dagingnya,  lalu  ia mengambilnya
dan     mengembalikannya     ke     tempat     semula     sehingga
menggigitnya,  maka ia pun berteriak,  "jilt ;±±: (aha Je/crA
dztz.mpa  peny8kz.r)."  Lalu  dikatakan,  "Apakah  terhadap  kani
engkau  berusaha  bersabar."  Ibnu  AI  Arabi  mengatakan,  "Ini
sangat jauh dari kebenaran, karena perlu nukilan yang shahih,
namun itu tidak ada."

Bahwa ulat memakan tubuhnya namun ia tetap bersabar sampal-
sanpai ada ulat yang memakan jantungnya, dan ada juga yang
memakan  lidahnya,  maka  ia berkatay  "j±lf ;g=:  (aha  fe/crA
dztz.mpcr penyt7fa.f)." Karena ia sibuk dengan itu sehinga lengah
terhadap dzikrullali.  Ibnu AI Arabi mengatakan,  "Ini  sungguh
bagus seandainya ada sanadnya, dan bukan keluhan."

Ia tidak mengetahui alasan ia tertimpa penderitaan, apakah itu
merupakan      pelatihan,      adzab,      pengkhususan,      cobaan,

penanbahanpahalaataupenyucian,makaiapunberkata,"£±££
jilt (aha fe/arfe d#xpa pe#ycrfu.f)." Yakni penyakit yang rumit
tentang teljadinya penderitaan ini.  Ibnu AI Arabi mengatakan,

bahwa beliau lumpuh atau tubuhnya korengan,  atau dilemparkan ke tempat sampah
Bani lsrail karena banyak ulat di tubuhnya agar dimangsa oleh binatang Bani Israil,
atan bahwa ia terkena penyakit cacar, dan cerita-certia israiliyat lainnya sebagaimana
yang terdapat di  sebagian kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir AI Qurthubi  ini dan yang
lairmya.

Al  `Allamah  Syailch  Muhammad  Syabhah  rahimahullah,  di  dalam  bukunya:  ]4/
Israilivyat  wa  AI  Maudhu'at fi  Kutub  At-Tofsir,  hal.  389  menyebndfan..  Anchnya,
bahwa AI Hafich yang kritis, Ibnu Katsir, juga melakukan hal yang sama sebagaimana
yang dilakukan oleh yang lairmya berkenaan dengan kisah Ayyub, yaitu menyebutkan
banyak kisah-kisalh israiliyat dan tidak mengomentarinya, padahal dugaan kami bahwa
ia  tidak  menyebutlcan  itu  kecuali  menjelaskan  sumbemya.  Maka  bagi  pembaca,
hendaklah  berhati-hati  ketika  membaca  ungkapan  seperti  itu  di  dalam  kitab-kitab
tafsir.



10.

11.

"Ini terlalu berlebihan, tidak bisa dijadikan sandaran."

Dikatakan kepadanya, "Mohonlah kesembuhan kepeda Allah."
Maka  ia  berkata,  "Aku  telch  merasakan  kenikmatan  selama
tujuh puluh tahun,  dan  bila  aku telah  merasakan penderitaan
selama tujuh tahun, saat itulah aku akan memohon kepadanya."
Laluiaberkatfty"j±!f;±£:(ahafe/aAd#j.mprpeny¢fa.I)."Ibnu
AI Arabi mengatckan, "Ini mungkin, dan tidak ada riwayat yang
shahih tentang lamanya, dan tidck juga tentang kisah ini."

Bahwa penderitaarmya  adalah perkataan  iblis  kepada  istrinya,
"Sujudlah engkau kepadaku." Lalu Ayyub khawatir hilangnya

keimanan darn  istrinya  sehingga ia akan binasa  den tidck  ada
lagi yang menangging.

12.       Ketika tampak penyakit padanya, kaumnya berkata, "Kita telah
tertimpa kesulitan karena ia dan kotorannya ada bersama kita,
maka kita harus mengeluarkannya dari lingkungan kita." Lalu ia
dikeluarkan oleh istrinya ke puncak negeri. Apabila warga itu
keluar   dan   melihatnya,   maka   mereka   merasa   sial   karena
melihatnya,   maka  mereka  berkata,   "Wanita   itu  tetap   saja
membiarkamya  berbaur  dengan  kita,  sehingga  keburukannya
tetap menimpa kita juga."  Maka mereka hendak memisahkan
istrinyadariAyyub,makaiapunberkata,"j±}Taj£(ahaJe/aA
ditimpa penyahitD."  .

13.        Abdullah bin ubaid bin umar mengatakan, ``Ayyub mempunyai
dua saudara, ia pun mendatangi keduanya, lalu keduanya berdiri
dari   kejathan   dan  tidak  berani   mendekatinya  karena  bau
busuknya, salah satunya berkata, ` Seandainya Allah mengetahui
ada   kebaikan   pada   diri   Ayyub,   tentu   tidak   menimpakan

penderitaan padanya.'  Tidak ada kalimat yang lebih menyakit



14.

15.

yang  pemah  didenganya  daripeda  perkataan  itu,  maka  saat
itulch  ia  berkat&  `ji}t  C±£:  (aha  /Chafe  d!tz."pa pe7q);afa.f).'

Kemudian ia berdoa,  `Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku
tidck tidur dalam keadaan kenyang dan aku mengetahui tempat
orang yang kelaparan, maka benarkanlah aku. ' Maka berserulah
seorang penyeru dari langit,  `Hambaku benar.'  Saat itu kedua
saudaranya  itu  mendengar,  mcka  keduanya  pun  bersungkur
sujud.„

Bckrwa  mha.   '3;i(    {±±=  "aku  telah  ditimpa  penyakit'
merupakan kegembiraan musuh atas penderitaannya. Karena itu
ketika  ditanyakan  kepadanya,  "Penderitaan  apa  yang  terasa

paling  berat  bagimu?"  ia  menjawab,  "Kegembiraan  musuh."
Ibnu   AI   Arabi   mengatakan,   "Ini   mungkin,   karena   yang
berbicara  itu  telah  dimohonkan  kesembuhan   dari   itu  oleh
saudaranya,laluiaberkata,`se¢ijii{b;gjj;=j£I£;if:S-i6L
'.~}'i±§]      e>     ±±   `Sesungguhnya   kaun   ihi   tela_h

menganggapku       lemah      dan       hanpir-hampir       mereka
membunwhku,  sebab  itu janganlah  karm  mekyadikan  musuh-
mzAs%fo gembz.rcr me/z.hafha.' (Qs. AI A'ranf [7] :  150)."

Bahwa istrinya mempunyai kepangan-kepangan ranbut, ia tahu
ketika  dilarang  (menyertai  Ayyub)  bahwa  ia tidak  akan  bisa
bertrausaksi dengan seseorang karenanya sehingga ia tidak bisa
membawakan  apa-apa  kepadanya,  maka  ia  pun  memotong
kepangan ranbuthya, lalu dengan itu ia membeli makanan dari
orang     yang     lewat    padanya,     sementara     Ayyub     biasa
memanfaatkan  kepangan  ranbut  itu  untuk  bexpindah-pindah
dan keperluan  laimya.  Tatkala kepangan itu  sudah tidak  ada

ija;:epnundckbebr:rag:rckj±¥£Pi:ag'fet,e¢?ydaz.:in:dackpe:ryTfepfi:



Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  ketika  istrinya  membeli
makanan  dengan  kepangan  rambirfuya,  iblis  mendatanginya
dalam wujud seorang laki-laki, lalu ia berkata kepada Ayyub,
"Sesungguhnya istrinu itu telch melacur." Maka istrinya ditarik

lalu   digunduli   ranbutnya,   dan   Ayyub   bersumpali   untuk
mencambuknya.  Temyata derita pada hati  wanita  lebih  berat
daripeda derita pada hati Ayyub.

Menurut   saya   (A]   Qurthubi):   Ada   pendapat   (16)   yang
dikemukakan oleh Ibnu AI Mubarak:  Yunus bin Yazid mengabarkan
kapada kami, dari Aqil, dari Ibnu Syihab, bahwa suatu hari Rasulullah
SAW menceritakan Ayyub dan penderitaan yang dialaminya. Al hadits.
Di   antaranya   disebutkan:   Bahwa   salah   seorang   saudaranya   yang
memintanya  tetap  bersabar  dan  menyertainya  berkata,  "Wahai  Nabi
Allah,  perkaramu  ini -sungguh  mengagetkanku,   lalu  aku  ceritakan
kepada  saudaranu  dan  sahabatmu,  bahwa  Allah  telah  mengujinu
dengan kehilangan keluarga dan harta, dan juga tubuhmu sejak delapan
belas tahun, sampal en8kau seperti begini. Kalau Dia menyayangimu,
tentu akan melepaskan ini darimu. Mungkin en8kau telah melakukan
suatu dosa yang menurutku tidak pemah dicapai oleh seorang pun."

Ayyub AS berkata,  "Aku tidak tabu apa yang mereka berdun
katakan,  kecuali  bahwa  T\ihanku  `4zza  wcr Ja//a  mengetahui  bahwa

pemah menangani suatu perkara yang teljadi di antara dua orang laki-
laki,  yang  nana keduanya  sama-sana mengklaim  a)chwa kebenaran
ada pada  dirinya),  dan  masing-masing  bersumpch  dengan  menyebut
nana   Allah   -atan:   perkara   sejumlah   orang   yang   kesemuanya
menyatakan  kebenaran  peda  dirinya-.  Lalu  aku  kembali  kepada
keluarga dan  menebus  sumpah mereka,  karena  aku  ingin  agar tidak
seorang pun yang telah menyebutkannya menjadi berdosa,  dan tidak
disebut-sebut oleh orang lain kecuali dengan kebenaran."



Lalu Ayyub menyeru Tuhannya,    {€ji  ifj  j€alt £±€£ €i
<A±Irl"praTuhanha),sesungguhayaahatelahditimpapenyckitdan
Engkou   adalah  Tuhan  yang   Maha   Penyayang   di   antara   semua

pe77ycrycr#g."  Sebenamya  doanya  itu  adalah  yang  ditampakkan  Allah
SWT kepadanya, Allah memberitahunya apa yang sampai kepadanya,
ia pun tetap bersabar terhadap apa yang Allah berikan kepadanya." Lalu
dikemukakan kel anj utan haditsnya.

Pendapat    (17):    Saya    pemah    mendenganya   tapi    belum
menelaahnya, yaitu bahwa ada ulat yang terjatuh dari tubuhnya, lalu ia
mencarinya  untck  dikembalikan  ke  tempatnya   semula,   tapi  tidck
menemukamya, maka ia pun berkata, j±}t ;±£: "crha feJch dztz."po

peJ¢ysfo.f ' saat kehilangan pahala dari sakitnya ulat itu, karena ia ingin
tetap mendapat pahala dan terus bertambah hingga waktu sembuhnya.
Ini bagus, hanya saja perlu dikaji sanadnya.

Para ulana mengatakan,  "Ucapannya:  jjJt  ;±::  `czfu  fe/aft
dJ.#.xpcr peny¢fa.f '  bukanlah ungkapan kecemasan,  karena itulch Allah
Ta'ala berfu:[[[\an,  {1>6   '253=3     6^.;Sesungguhnya  Kami  dapati  dia

|H}prbJ seorcrng yczng Jcrbcrr.'  (Qs. Shand [38] : 44), tapi itu merupakan
doa darinya.  Ungkapan kecemasan itu mengeluhkan makhluk,  bukan
kepada Allah, sedangkan doa tidak menafikan kerelaan."

Ats-Tsa'labi mengatakan,  "Aku mendengar ustadz kani,  Abu
AI Qasim bin Habib mengatakan,  `Aku menghadiri suatu majlis yang
dipenuli oleh para ahli fikih dan ahli sastra di rumah Sultan, 1alu aku
ditanya tentang ayat ini karena mereka sependapat menyatakan bahwa

perkataanAyyubituadalahkeluhan,padahalAIlahro'c7/¢befirman:6\5
{iife  '25€O `Sesungguhnya  Kami  dapati  dia  (Ayyub)  seorang  yTg
saber.' (Qs. Shaad [38]: 44). Maka aku jawab: `Ini bukan keluhan, akan
tetapi doa. Yang menunjukkan demikian adalch fiman-Nya:   6i==l`6
•'E  .Maha  Kami  pun  memperkerankan  seruannya  itul  lcarenal yams



diperkenankan adalah  doa,  bukan keluhan. '  Mereka pun memandang
bagus dan setuju dengan itu." Ketika AI Junaid ditanya tentang ayat ini,

ia mengatakan, "Ini diketahui oleh yang memahami permohonan untck
menganugerahkan kepadanya kemuliaan anugerah. "

FimanAllahswT,r€1;j,';{j;i;££:l:J*cr~-,ch,C\=Zfg3
;i= Cclalu  Kani  lenyapka;n p;nyahit yang ada'pada;y; dan  Kanl
kembalikan   keluarganya   kepadanya,    dan   Kami   lipat    gandahan
bz./cngtzJ7   merefa."   Mujahid   dan   Ikrimch   mengatakan,   "Dikatckan
kepada Ayyub SAW,  `Kami telah memberikan kepadamu kelungamu
di   surga,  jika  kau  mau,   maka  Kami   akan  meninggalkan  mereka
untukmu di surga, dan jika kau mau, maka Kami clan mendatangkan
mereka kepadamu di dunia' ."

Mujahid mengatakan, "Lalu Allah  `4zzcr wfl Jcz//cz meninggalkan
mereka di  surga,  dan memberikan kepadanya yang seperti mereka di
dunia. " An-Nuhas] 623 mengatakan, "Isnad dari keduanya shahih."

Menumt  saya  (AI  Qurthubi):  Ini  dituturkan  juga  oleh  AI
Mchdawi dari Ibnu Abas.

Adh-Dhahhak  mengatakan,   "Abdullah  bin  Mas'ud  berkata,
`Keluarga  Ayyub  semuanya  telah  meninggal  kecuali  istrinya.  Lalu

AIlah  `4zztz wcr J¢//a menghidupkan mereka dalan waktu yang kurang
dari  sekejap  mata,  dan  Allah  memberinya  seperti  mereka  bersama
merekal.»1624

Diriwayalkan   dari   Ibnu   Abbas   juga,   "Anak-anck   Ayyub
semuanya telah meninggal, lalu mereka dihidupkan kembali, kemudian
terlahir  juga  seperti   mereka  yang  kemudian  bersama  mereka."]625

1623Lih./'rabj4/g#r`a#(3/76).
]624Disebutkano|ehAn-Nuhaspadareferensitadi.
\es lbid.



Demikian  juga yang dikatakan oleh Qatadah, Ka'b AI Ahbar, AI Kalbi
dan yang lairmya.

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Anak-anak Ayyub telah meninggal,

jumlah  mereka  tujuh  laki-1aki  dan  tujuh  perempuan.  Setelah  Ayyub
sembuh, mereka semua dibangkitkan kembali, lalu istrinya melahirkan
lagi tujuh anck laki-lald dan tujuh anck perempuan."

Ats-Tsa'labi  mengatakan,  "Pendapat  ini  lebih  selaras  dengan
konteks ayat ini."

Menurut saya (A] Qurthubi): Karena kematian mereka adalah
cobaan, yaitu mati sebelum tibanya ajal mereka sebagaimana yang telali
dipaparkan  dalam  surah  AI  Baqarah  saat  pembahasan  kisah:     6.?€{

±L?.i;5:£jf;+jf±*13+i,i:±=i"Ora#g-oro#gy¢»gke/"ard¢w.
kampung  halanan  mereha,  sedang  mereka  beribu-ribu  Ounlahnya)
fore#cz fc}haf 7"afz.."  (Qs.  AI Baqarch  [2]:  243),  dan kisah tujuh puluh

orang  yang  disambar  petir  lalu  mereka  mati,  kemudian  dihidupkan
kembali.]626   Demikian   itu   karena  mereka  mati   sebelum  tiba   ajal
mereka, demikian juga di sini.  Wrcz//c7frzf cz '/am.

Berdasarkan  pendapat  Mujahid  dan  Ikrimah,  mcka  makna:
'fi;1} ':i;f;N'.'3 `` Dan Kami kembalikan keluarganya kepadanyd. adalch

di alchirat, }];i Fjfj CCDan Kami lipat gandakan bilangan merekd"
adalah di dunia.

Dalani    sebuah    hadits    disebutkan:     Sesungguhnya    Allah
mengutus  Jibril  AS  kepadanya  ketika ia menghentakkan  kakinya ke
tanah, 1alu muncullah mata air yang hangat, lalu ia menganbil air itu
dengan  tangannya  dan  ditua9kan  Qe  tubuhnya)  maka  ulat-ulat  pun
beljatuhan.  Kemudian  Ayyub  masuk  berendan  ke  dalam  air,  mcka
dagingnya pun tumbuh kembali,  kemudian ia kembali  ke rumahnya.

`626 Si|akan merujuk penafsiran ayat 56 dari surah AI Baqarah.



Kemudian Allah mengembalikan keluarganya dan di samping itu juga

(ditambch) yang sebanyak mereka. Lalu muncullah awan di atas tiang-
tiang rumahnya, kemudian awan itu menurunkan hujan belalang emas
selania  tiga  hari  tiga  malan,  kemudian  Jibril  bertanya  kepadanya,
"Apakah kau sudah puas?" Ayyub menjawab, "Siapa yang akan puas

dari anugerah Allah." Lalu Allah mewahyukan kepadanya, ``Aku telah
memujimu  dengan  pujian  kesabaran  sebelum  dan  sesudah  engkau
mendapat ujian. Seandainya Aku tidak meletakkan kesabaran di bawch
setiap helal rambut/bulumu, tentulali en8kau tidak dapat bersabar."

S±:e    -I;, '-±=S "Sebagai suatu rahmat dari sisi Kami," yalmi..
Kami lakukan itu sebagai rahmat dari sisi Kami.

Ada juga yang belpendapat, yakni: Kami mengujinya demikian
agar kelak balasannya sangat besar.

'o.±±f a S:=j>'. CCDan untuk mertyadi peringatan bagi semua

yang menyembah  Allah."  yahai..  wa  tadekiiran  lil  `ibaad  (dan \ir\:n]k
menjadi peringatan bagi para hamba), karena bila mereka ingat akan
cobaan yang menimpa Ayyub dan kesabarannya dalam menghadapinya
serta   apa  yang   diberikan  kepadanya,   yaitu  keluarga   yang  paling
istimewa  di  masanya,  tentu  mereka  akan  berusaha  bersabar  dalam
menghadapi   kesulitan-kesulitan   dunia   sebagaimana   yang   pemah
dilakukan  oleh  Ayyub.  Dengan  begitu,  ini  menjadi  peringatan  bagi
mereka agar senantiasa melanggengkan ibadah dan tabah menghadapi

petaka.

Ada perbedaan pendapat mengenal  lamanya nasa cobaan itu.
Ibnu Abbas mengatakan,  "Masa cobaan itu berlangsung selama fujuh
tahun, tujuh bulan, tujuh hari." Wahb mengatakan, "Tiga puluh tahun."
AI Hasan mengatakan, "Tujuh tahun enan bulan. "

Menurut saya (AI Qurthubi):  Yang paling shahih mengenai



ini,   Wrcr//crfe#  cr '/czm,  adalah  delapan  belas  tahun,  sebagaimana  yang

diriwayatkan   oleh   Ibnu   Syihab   dari   Nabi   SAW.   Demikian   yang

dikemukakan    oleh    Ibnu    AI    Mubarak    sebagaimana   yang   telah
dikemukakan.

Firman Allah :

©±:±:J2!t;;;#i=5a-t,sjJi2;i;j=;=+l!;
©eetJ3ff£±ij;;Jf#:fj
"Dan (ingatlah hisch) Ismall, Idris dan DzulkiflL Semua

mereka termasuk orang-orang yang saber. Kani telah
memasukkan mereha ke datum rahmat KamL Sesungguhnya

mereka tertnasuk oTang-oTang yang shalih."

(Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 85-86)

Firman Allah  SWT,  j±}L,,,:i;   j€}=;|e  "Dcz»  /z.«grr//¢fr kz.saA/
/frmz./,  Jdrz.s" yaitu Akhnu',  sebagaimana yang telch dipaparkan.    6j

egj.t"c7o»Dz"/##z"yakni:daningatlahkisahmereka.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi AI Hakim di dalam Avow/oc7z.r 4/

Usri2{/ dan juga oleh yang  lainnya,  dari  hadits  Ibnu Umar,  dari Nabi
SAW, beliau bersabda,

Jisjo, J; ij, J|; J=J Jj;,+; gi; i ,J6~
;l£~J

a,dr 6ife`j :i+, ifj .fu
9ticf; i;  :'jri;  t:=<;;i ®Lca-Aji  4ji;i Lr ji}i  1::i;  fr

:.i`€ gua:# :'j'u .ij afi± 'G''ai3 c':ifj.I i'ife La :od'£
_,,,,



:'Jri; .'a=ed, ¥ J=
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J,

•Jisj,t5P,#
"Dulu di kalangan Bwi Israil ado seorang laki-lahi yang biasa

dipanggil     mulkilfli,     ia    tidak    peduli     terhadap     dosa

perbutannya. (Surfu ketiha) ia mengikuti seorang wanita, lalu
memberinya uang sebanyak eram pulwh dinar dengan syarat ia
mow disetubuhi. Ketika Dzulkilfli telch dulul di atasnya seperti
halnya seorang suami pada istrinya, wanita itu menggigil dan
merangis,  maha  lriulhifli  bertanya,   `Apa  yang  membuatrm
merangis? ' Wavita itu menjowab,  `Karena perbuatan ini. Demi
Allah,  akIA  belum  pernch  melakutannya. '  Dzulhafli  bertanya
lagi,  `Apahah  aku telch memaksanu? '  Wanita  itu mekyowab,
`Tidak,     akan    tetapi     kebutuhanlch    yang     mendorongha

kepadanya. '  Dzulhifoi berkata,  `Pergilch engkou,  dan uang itu
miliknou. Derhi Allah, setelch ini aku tidak ahan bermaksiat lagi
terhadap  AIlah  selamanya.'  Malam  hari  ia  mehinggal,  lalu
orang-orang  mendapati   di   depan  pintu  rumahnya  tertulis..
SesungguhnyaAIlahtelahmengampuniDzulkifli."

Ini  diriwayatkan  juga  oleh  Abu  Isa  At-Tirmidzi,  lafachnya
sebagai berikut: Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Aku mendengar
Nabi   SAW   menceritckan   sebuah   cerita,   seandainya   aku   hanya
mendengamya  sekali  atau  dua  kali  -ia  sebutkan  hingga  tujuh  kali-

(maka aku tidck akan menceritakannya), akan tetapi aku mendengamya
lebihbanyckdariitu.AkumendengarRasulullchSAWbersabda,

i¥ng ,fro +9; + i;3=; i .]±;,1; a;; ir ]i<jo, j; 'u+



:I;:;  \€;,  'L:3  ias  ttifi£;;  .®f  j>  ,;a.i  cA=~  L£\£;fj  :i:;,

9da:;rfe {LL£: a :'jri; c:±;;i a.,ictj, c'fui;, + j;],
•±GJly;¥#1;3cijftycJ=¥'3c`y:od'j
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•Dzulkilfli berasal dari kalangan Bani Israel, ia seorang tidak

peduli terhadap dosa perbuatannya. (Suatu ketika) ia didatangi
seorang wanita, lalu ia memberinya uang sebanyak erlam puluh
dinar dengan syarat ia rna:u disetubuhi.  Ketiha Iinllkilfli telah
duduk di atasnya seperti halnya seorang suami pada istrinya,
wanita itu menggigil  dan merrmgis,  maka ELulkifli bertanya,
`Apa    yang    membuatmu    menangis?    Apakah    aku    telah

memaksamu?'   Wanita   itu   mertyowab,   `Tidrk,   akan   tetapi,

perbuatan ini, aku belum pernah melakukannya, dan tidck ada
yang   mendorongku   kecuali   karera   kebutuhan.'    Iintlkufli,
`Engkou    akan    melakuan    ivi    padahal    belum    perrah

melakukannya. Pergilah engkou, dan uang itu milikmu. ' Lalu ia
berkata, `Dend Allah, setelah ihi aku tidak akan bermaksiat lagi
terhndap  Allah  selanilarl:ya.'   Malam  hari  ia  mevinggal,  lalu
orang-orang  mendapati  di  depan  pintu  rumchnya  tertulis:
Sesungguhnya AIlah telah mengampuni Dzulkifli' .wl€Z'  Alh" *sa.
mengatakan, "Hadits hasan."

Ada yang mengatakan, "Ketika Alyasa'  sudch tua, ia berkata,

]627 Diriwayatkan o|eh At-Timidzi pada pembchasan tentang Kiamat (4/657, 65 8)

dan Ahmad di dalam A/ Arfu4s»ad (2C3).



`Sebaiknya  aku  mengangkat  seorang  pengganti  untuk  membimbing

orang-orang  sehingga aku bila melihat bagaimana  ia melakukannya. '
Kemudian  ia berkata,  `Siapa yang mau menjamin tiga hal  kepadaku:

puasa   di   siang   hari,   shalat   di   malam   dan   tidak   marah   ketika
memberikan  keputusan?'   Seorang  laki-laki   dari   ketunman  AI   `Ish
menjawab,   `Aku.'   Namun  Alyasa'   menolaknya.   Keesokan  harinya
Alyasa'  mengatakan  seperti  itu lagi,  lalu  laki-laki  itu berkata,  `Aku.'
Maka Alyasa' pun mengangkathya sebagai penggantinya, dan ia dapat
melaksanakannya, maka Allah memujinya dan menamainya Dzulkifli,
karena  ia  fckc7;grcr/cr  cz/  a7"r  (menanggung  perintah)."  Demikian  yang

dikemukakan oleh Abu Musa, Mujahid dan Qatadah.

Amr bin Abdurrahman bin AI Harits mengatakan, "Abu Musa
mengatakan dari Nabi SAW,  ` Sesungguhnya Dzulkilfli bukan seorang
nabi, akan tetapi ia seorang hamba yang shalih, lalu ia menjamin amal
amal  seorang  laki-lahi  shalih  ketika  meringgal.  Ia  melakukan  shalat
seratus kali dalam sehari, maka AIlah memujinya."

Ka'b  mengatakan,  ``Dulu  di  kalangan Bani  Israil  ada  seorang
raja  yang  kafir,  1alu  ada  seorang  laki-laki  shalih  yang  melintas  di
negerinya, orang shalih itu berkata,  `Demi Allah, jika aku kelunr dari
negeri  ini  sehingga  aku  menawarkan  Islam kepadanya.'  Lalu  ia pun
menawarkan Islam kapadanya, lalu sang raja berkata, `Apa balasannya
untukku?'  Ia menjawab,  `Surga.'  Lalu  ia menyebutlcan  sifat-sifatnya.
Raja  itu  bertanya  lagi,   `Siapa  yang  menjaninkan  itu  bagiku?'   Ia
menjawab,  `Aku.' Maka raja itu pun memeluk Islam, dan melepaskan
kerajaannya kemudian melakukan ketaatan kepada  Tuhannya  sanpai
mati. Kemudian ia pun dikuburkan.

Temyata orang-orang mendapati tangannya keluar dari kubur,
dan di tangannya itu ada bendera hijau yang bertuliskan cahaya putih:
`Sesungguhnya  Allah  telah  mengampuniku  dan  memasukkanku  ke



surga,   serta  memenuhi  jaminan  Fulan.'   Maka  orang-orang  segera
menemui  orang  tersebut  untuk  menyatckan  keimanan,  dan  meminta

jaminan untuk mereka sebagaimana yang pemali dijaminkannya kepada
raja  tersebut,  maka  ia  pun  melakukannya,  akhimya  mereka  semun
beriman,  sehingga ia pun disebut Dzulkilfil  (orang yang memberikan

janin).„
Ada juga yang  mengatakan,  "Disebut  Dzulkifli  karena  AIlah

ra'a/a  menjaminkan  untuknya  atas  upaya  dan  amalnya  tethadap
kelemahan anal para nabi lainnya pada masanya."

Junthur berpendapat bahwa ia bukan seorang nabi.]628 AI Hasan
men8atakan,"Iaseorangnabisebe|un||yas."]629

Ada juga .yang  mengatakan  bahwa  ia  adalah  Zakariya  yang
merawat Maryan.

'C*=Sjlf'i;,»3=..Semuamerehatermasukorangrorangyang

sabcrr," yakni sabar dalan menjalan perintah Allah dan mematuhi-Nya
serta  menjauhi  kemaksiatan  terhadap-Nya. `~dj=:;   i   f{ffiij
"Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kand," yalmi surga.
'<xp±SJi^  <£,   ;6;\,..Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang

yang shalth."

Firman Alhh:

c3Lt£:\£,+L¢j3=j®i3fffj;£€£€33£,®LS}f6j

a,±€ijffifi~y€±fu'£~y€®irfut

'628 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/56), Tafrir Ibnu Katsir, (5B57) dan Fat+ 4/ gadJ.r

{3/5i%39).Lih.TatsirA|HasanAIBashri(2/133).
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``Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun a[unus), ketika ia pergi

dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak
akan mempersempitnya (menyulitkannya) , maka ia menyeTu
datum keadaan yang sangat gelap, ` Bahwa tidak ado Tuhan
lyang berhak disembah) selaln Engkau. Maha suci Enghau,

sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang whalim.'
Maka Kant telah memperkenankan door.ya dan

menyelamatkarmya daripada keduhaan. Dan demikianlah Kand
selq[matkan orang-orang yang beriman."

(Qs. AI Anblyaa`  [21]: 87-88)

Finan AIlch S:`JT, 9f u\ \<>6  ..Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun

ffw#asJ," yalmi: wcrdzhar dzcr##"# (dan ingatlah kisah Dzun Nun), yaitu
julukan Yunus bin Mata karena ia ditelan oleh IVw#. ,4#-IVcj# adalah a/
fo##f  (ikan  paus).  Dalam  hadits  Utsman  RA  disebutkan,  "Baliwa  ia
melihat seorang anak bayi yang rupawan,  lalu ia berkata,  `D«ss7.mz"
#w#afch#  ha  /ca rfus¢j.i.bwJlw a/  `az.#  (I.Iitankanlah dagunya  agar tidak

terkena  `az.»L63vy9.»

Tsa'lab   meriwayatkan dari ibnu AI A'rabi, "4#-###ch adalah

garis  yang  terdapat  pada  dagu bayi,  adapun  makna  chassz.mefcf  adalah
hitanckanlah."

€±±  =;i  .>^&.Cketiha ia pergi  dalam keadaan marah>"  AI
Hasan,  Asy-Sya'bi  dan  Sa'id  bin  Jubair  mengatakan,  ``Marah  untuk

]63°Ti|ikjalrat/ketajamanpandanganmata/pandanganmatadengkiQ>aca:sihir).



Tulannya."]63]  Pendapat  ini  dipilih  o|eh  Ath-Thabari,]632  dan  dini|ai

bagus oleh AI Mahdawi, serta diriwayatkan juga dari lbnu Mas'ud.

ch-Nuhas]633  mengatakan,  "Mungkin ini  diingkari  oleh orang

yang  tidak  mengerti   bchasa,   padahal   ini   pendapat   yang   shahih."
Maknanya:  Murka demi Tuhannya, seperti ungkapan: gfeczc}J!z.bfw /c]ha,

yakni  aku  marah  demi  kamu.  Seorang  mukmin  marali  karena Allah
`4zzz7  wa  /cz//cz  bila  dimaksiati.  Mayoritas  ahli  bchasa  bexpendapat,

bahwa sabda Nabi SAW kepada Aisyah:

•;dy}',*'±fl
"fy¢rafha» wcz/a ` pndc[ mereha"L634 termasuk kategori ini, bahkan AI

Qutabi sangat antusias mendukung pendapat ini.

Dalani hadits disebutkan tentang Yunus: Bahwa ia merasa sesat
dadanya ketika mengemban berathya tugas kenabian, seolali-olah telah
berbelali di bawalmya bagai anck unta yang mengemban beban yang
berat.    Maka   ia   pun   pergi    bagaikan   orang   yang   kabur   lagi
membangkang.  Kemarahan ini volumenya kecil,  dan ia bukan marah
kepada AIlah, tapi marah karena AIlch, karena diangkatnya adzab dari
mereka Ofaurmya).

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ia kabur dari Tchannya," yakni dari

perintah Tuhamya, ``sehingga ia diperintahkan untuk kembali kepada
mereka acaumnya) setelah dian8kathya adzab dari mereka.  Karena ia
mengancamkan turunnya adzab kepada kaumnya pada waktu tertentu,

'63L Atsar ini disebutkan oleh lbnu Jarir di dalam /amz.' 4/ Baya» (17/61) dan AI

Mawardi di dalam Tafsinya (3/57).
1632Lih./am|.',4JBayan(17/62).
1633 Lth. |'rab AI Qur`an (3nl).
1634 Diriwayatkan o|eh AI Bukhari pada pembchasan tentang Jual Beli, bab: Bila

Mensyaratkan  Syarat-Syarat  Dalam  Jual  Beli  Yang  Tidak  Diperbolehkan,  Muslin
pada pembahasan tentang Memerdekakan Hanba Schaya, bab: Sesungguhnya Wala`
Itu Bagi yang Memerdekakan,  dan Malik pada pembahasan tentang Memerdekakan
Hanba Sahaya.



dan ia pun keluar dari  mereka pada waktu tersebut.  Lalu adzab pun
melin8kupi  mereka  sehingga  mereka  berterick,  kemudian  adzab  itu
diangkat dari mereka, nanun Yunus tidak mengetahui taubat mereka.
Karena  itulali  ia pergi  dalan keadaan marah,  padahal  semestinya  ia
tidck pergi kecuali dengan seizin Allah."

AI Hasan mengatakan, "Allah ra 'a/a memerintahkannya untuk
beljalan menuju kepada kaumnya, lalu ia memohon untuk melihat agar
bisa   bersiap-siap,   nanun   Allah   menyegerakan,   sampai-sanpal   ia
memohon  sandal  untuk  dikenakan  nanun  ia  tidak  melihathya,  dan
dikatakan  kepadanya,  `Perkaranya  harus  lebih  segera  daripada  itu,'
sementara  di  kerongkongannya  terasa  sempit,  maka  ia  pun  keluar
karena marah terhadap Tuhannya." Ini satu pendapat, namun pendapat
An-Nuhas adalah yang paling balk mengenai penakwilannya. Yakni: Ia
keluar dalan keadaan marah untuk Tulannya, yakni ia marah terhadap
kaumnya karena kekufuran mereka terhadap Tuhannya.

Ada juga yang mengatakan bchwa ia marah terhadap kaumnya
karena mereka terus menerus memban9kang dan keras kepala, mcka ia

pun pergi melarikan diri dan tidak sabar terhadap penganiyaan mereka,
padahal  Allah  memerintahkannya  untuk  tetap  bersanra  mereka  dan
menyeru   mereka,   maka   dosanya   adalah  kepergiannya   dari   antara
kaumnya tanpa seizin Allah.

Diriwayatkan   dari   Ibnu  Abbas   dan   Adh-Dhahhck:   Bchwa
Yunus adalah seorang pemuda, dan ia belum mampu mengemban tugas
kenabian. Karena itulah dikatakan kepada Nabi SAW:  tr=lsj3 Y`Lj'

e'$1 "Dan janganlah karm seperti orang yang berada -dalam ®erut)
I.ha71." (Qs. AI Qalan [68]: 48).

Diriwayatkan   dari   Adh-Dhahhck  juga:   Yunus  pergi   dalam
keadaan marah terhadap kaumnya, karena tidak menerima dakwahnya,



padahal  ia  adalah utusan Allah  `4zza w Jcr//cr,  mereka kufur,  maka
layak untuk dinarahi, karena setiap orang boleh marali terhadap orang

yang durhaka terhadap Allah `4zza wa Ja//a.

Segolongan    ulama,    temasuk    AI    Akhfisy,    mengatakan,
"Sebenamya   ia  pergi   dalan   keadaan   march   terhadap   raja   yang

menguasai  kaumnya."  Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Maksudnya  adalah
Syi'i sang nabi, sementara raja pada saat itu bemana Hazqiy, ia hendck
mengirin Yunus ke raja Ninawa yang pemah memerangi Bani Israil
dan menawan banyak orang dari kalangan mereka.  Ia akan diutus ke
sana  agar  berbicara kepadanya  sehingga ia mau  membebaskan  Bani
Israil. Sementara pada walctu itu, pada nabi biasa mendapatkan wahyu,
sementara perintah dan politik berada di tangan raja yang mereka pilih,
mcka  pelaksanaannya  berdasarkan  wahyu  yang  diwalyukan  kepada
nabi.  Saat  itu  Allah  mewahyukan kepada  Syi'i:  `Katakanlah kepada
Hazqiy sang raja agar ia memilih seorang nabi yang kuat lagi terpercaya
dari   kalangan   Bani   Israil.   Lalu   agar   ia  mengirimkannya  kepada

penduduk Ninawa untuk  memerintahkan mereka membebaskan Bani
Israil,   karena   sesungguhnya   Aku   akan   menurunkan   rasa   tidak
berkapentingan  terhadap  Banni  Israil  pada  hati  raja-raja  dan  para

penguasa mereka.'  Lalu Yunus bertanya kepada Syi'i,  `Apakah Allah
memerintahkanmu  untuk  mengeluarkanku?'   Ia  menjawab,   `Tidak.'
Yunus bertanya lagi,  `Apakah Ia menyebuth?' Ia menjawab, `Tidak.'
Yunus berkata lagi,  `Di sinilah adanya para nabi yang terpercaya lagi
kunt.'  Lalu  mereka  mendesaknya  (menunjuknya),  maka  Yunus  pun

pergi karena marah kapada nabi itu, rajanya dan kaumnya.

Kemudian    ia    mendatanri    taut    Romawi,    lalu    teriadilah
sebagaimana yang dituturkan dalan kisahnya. Ia pun diuji dengan perut
ikan (ditelan ikan) karena ia menolck perintah Syi'i, karena itulch AIlch
Ta'alabefuap»F$3=±fi5'2:rmb.Mahaiaditelanolehihanbesar



ddlam  Keadaan  tercela:   (Qs.  Ash-ShaREat  t37|..   142)."  AI  Muliim

adalah yang melakukan sesuatu yang karenanya ia dicela, perbuntannya
itu bisa berupa kesalahan kecil atau meninggalkan yang lebih utama.

Ada  juga   yang   mengatakan   bahwa   Yunus   pergi   sebelum
menjadi  nabi pada walctu itu,  clan tetapi  ia diperintahkan  oleh  salah
seorang  raja  Bani  Israil  agar  datang  ke  Ninawa  untuk  mendakwahi

penduduknya berdasarkan perintah Syi'i.  Maka ia tersinggung karena
kepergiannya  kepada  mereka  disebabkan  perintah   seseorang   yang
bukan Allah, maka ia pun march terhadap sang raja. Tatkala ia selamat
dari  perut  ikan,  Allah  mengutusnya  kepada  kaumnya,  lalu  ia  pun
mendakwahi mereka, dan mereka pun beriman

AI  Qusyairi  mengatakan,  ``Yang  benar,  bahwa kemarahan  ini
terjadi   setelah   AIlah   mengangkatnya   menjadi   rasul,   dan   setelah
diangkatnya adzab dari kaumnya yang sebelumnya melingkupi mereka,
itu karena ia tidak suka adzab fu dilepaskan dari mereka."

Menurut saya (A] Qurthubi): Ini pendapat yang paling bagus
mengenal ini  sebagainana yang penjelasannya akan dipaparkan nanti
dalam surah Ash-Shaffat, I.7nyAt7 4//ch.

Ada juga yang  mengatakan bahwa di  antara tradisi  kaurmya
adalah  membunuh  orang  yang  dituduh  berdusta,  maka  ia  khawatir
dibunuh,  maka  ia  pun  marah.  Lalu  ia  pergi  melarikan  diri,  sampai
akhimya ia menumpangi perahu dan merasa tenang, namun perahu itu

pun belum juga bisa berlayar, maka para pemiliknya bertanya, "Apckah
di  antara kalian ada yang  sedang  kabur?"  Yunus  menjawab,  "Aku."
Lalu terj adilah sebagainana yang disebutkan dalan kisahnya.

Kemudian   ia   mendapat  ujian   di   dalan   perut   ikan   untuk
membersihkannya dari kesalahan kecil, sebagainana yang difirmankan
AIlah mengenai para peserta perang Uhud: ;±L;: lil C= "Scmp¢z.



pcrcJ¢m„hamw/emoA"(Qs.Aali`Imraan[3]:152)hingga:'fit=;=|.i•\3il'.'®.SC`DanagarAllahmembersihkanorang-orangyangberiman

/acrr!. dose mereke/" (Qs.  Aali  `Imraan  [3]:  141).  Jadi, kesalahan para
nabi   itu   dianpuni,   nanun   had
mengandung teguran agar tidak teml

ada   pembersihan,    dan    itu

Pendapat  lain:  Bahwa  ia tidak  marah  kepada  Tulannya  dan
tidak pula kepada kaumnya ataupun kepada sang raja, tapi memang
ungkapan mereka adalah g;.a[d7iz.ba apabila tidak suka. Fomat /aa 'a/¢

[yakni:   gfoa¢dy}aba]  juga   artinya   sama.   Jadi   maknanya:   ketika  ia
menjanjikan  adzab  kepada  kaumnya,  dan  ia  keluar  meninggalkan
mereka,  mereka bertaubat sehingga adzab pun diangkat dari mereka.
Ketika  ia  kembali  dan  mengetahui  bahwa  mereka  tidak  binasa,  ia
merasa   kecewa,   maka   ia  pun   pergi   karena   kecewa.   Makna   ini
dilontarkan dalam bait syair:

!J,,JJ;*€rfe±OJi,L±iJ
"DaniapunkecewakarenaTamimterus-menerusdice|a."\63S

Pemaknaan  ini  perlu  ditinjau  lebih  jauh,  karena  dikatakan
kepada  pengusung  pendapat  ini:   Bahwa  walaupun  kemarahan  itu
berpan8kal  dari  kekecewaan,  maka tentunya kekecewaan itu  disertai
dengan kemarahan. Walaupun kemarchan itu sedikit, tapi tetap saja itu
kemarahan.  Tapi mengapa Anda mengatakan:  ia tidak marah kepada
Tuhannya dan tidak pula kapada kaunnya?

FimanAIlahswT,ril£teLt±:\£,+L#j3=j®ii£"ZAI/«
ia     menyangka     bahwa     Kant     tidek     akan     mempersempitnya

(menyulitkannya),   maha  ia  menyeru  dalam  keadaan  yang  sangat
ge/ap."       Suntu      pendapat      menyebutkan:       Maknanya:       Iblis

]635SychidinidisebutkanolchAsy-SyaukanididalamFafA.4/gndz'r(3/594).



menggelincirkarmya  sehingga  tersirat  di  benaknya  bahwa  mungkin
Allah  tidak  akan  menghukumnya.  Pendapat  ini  tertolak  dan  tidak
disukai, karena ini kekufuran.

Diriwayatkan    dari    Sa'id    bin    Jubair    sebagaimana    yang
dikemukakan  oleh AI  Mahduwi  darinya,  Ats-Tsa'labi  dari  AI  Hasan,
dituturkan oleh Ats-Tsa'labi, dan dikatakan oleh Atha`, Sa'id bin Jubair
dan ulana lairmya, bchwa maknanya: lalu ia menyangka bahwa Kani
tidak akan menyulitkannya. ]636 AI Hasan mengatakan, "Makna ini dari

firman Allah ra'a/cz: 3±';   '.~C;i  i;}, 6|;;}{ J:±€+ 'fi{  `4//c7A me/2fasha#
rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki:  (Qs. AI-
Ra'd  [13]:  26),  yakni:  y#d¢tryryz.qzt  (menyempitkan),  dan  firman-Nya:

•'k3Q  ±S= jS  Si CDan orang yang disempithan rezkinya:.  (Qs. Alih-
Thalaaq [65] :7)."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Ini  yang  lebih  mirip  dengan

pendapat  Sa'id  dan AI  Hasan.  gacJclra  dan gz/dz.ra; /czfczra  dan jtfz.rcr,
artinya  sempit,  ini  adalah  pendapat  Ibnu  Abbas  sebagaimana  yang
dikemukakan oleh AI MawardiL637 dan A| Mahduwi.

Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  ini  dari  a/  gc7dr,  yaitu
ketetapan dan keputusan.  Yakni:  lalu ia menduga bahwa Kami  tidak
akanmenetapkanhukumanatasnya.L638

Qatadah, Mujahid  dan AI  Farra` L639 mengatakan,  "Ini  dianbi|
dari a/ gacJr yang berarti keputusan, bukan yang berarti kekuatan dan
kemanpun."

]636 Makna ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jcrmz.' A/ Baycl7I (17/62), AI

Mawardi di dalam Tafsimya (3/57), Ibnu Katsir di dalan Tafsinya (5/361) dan Ibnu
Athiyah di dalam A/ 4/ztAarror 4/ Wra/.i.z ( 11/160).

1637 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/57).
]638 Disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam /amz. ' A/ Bnycr# (17/63), AI Mawardi di

dalam Tafsimya (3/57), Ibnu Katsir di dalam Tafsinya (5/361) dan Ibnu Athiyah di
dalqxp.AI Mwharrar AI Wtyiz (1 \1160).

1639Lih.A4a'a7".j4Jgwr`an(2#09).



bchwai:¥::::tckckanan::froA:ufimAlanAi:ch#z:::1:nut?,#yajT:fa'#
g3;      3;g   "Lalu   ia   menyangka   bahwa    Kami    tidck   ahan
mempersempitnya  (menyulitkannya)," `" dwi kalto at-taqdiir, b^ikan
dari    kata    a/    gefdrch.    Dari    pengertian    ini    muncul    ungkapan:

gczdz7crra//ch«  /aha  a/  thaf.r  (Allah  menetapkan  kebaikan  bagimu)  -
yt7gdz." -gadran." Tsa' lab mengun8kapkan syair:

J#ipi 'j;)i e i'ulf o'         ±i3};cchi i,¥ol==£

:;<±Jl ou'3 i; ;+" 'l±rjG:        a t5P.I :C}i '4i; dsjG of
•.Apayangtelahberlalutidrklchmunghinakankembali

kepadakitaselamanya,kejayaantidakselalumendnggalkankedamaian

Maha tidck ahan kembali masa yang telah berlaha irfu,

Maha Suci Enghau, apa yang Engkau tetapkan pasti terf adi, dan
adalahsyukurbagi.Mu.wl640

Berdasarkan kedua malma inilah penakwilan para ulama.

Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri membacanya:  Jin' J' .®i i,£i
A:i>,L64L  dengan d7!ammch pada ##» dan fftyt7z.d pada dr/, dari kata cz/-

/ogdJ.i.r.Qira`ahinidiceritakanolehAIMawardidarilbnuAbbas.

]64°  Kedua bait syair  ini  dijadikan eychz.a oleh  Asy-Syaukani  di  dalam  Fcth A/

gadz+ (3/594),  dan Ibnu Katsir menjadikan bait keduanya sebagal tyaJzid di dalan
Tafsimya,denganriwayatyangberbunyi:

}q:eJiibii;A:ie.C+jg;aitf,jJ.I6tryi'9i;`Aj,test
•`Malhatidakahankembalimasayangtelahberlchitu,

MchaSuciEngkou,apayangEmghaitelap:kanpastiterjadi,segalaurusanadapada-
M.„

]64L  Qira`ah  ini  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  di  dalan  Tafsinya  (3/58),  Ibnu

Athiyah di dalan A/ AdrAarar .4/ Wa/.ie (11/160) dan Abu Hayyan di dalan .4/ Baifr
(6#35).



Ubaid bin Umar, Qatadah dan AI A'raj membacanya:   31% J` bi
ds£,\642 dengan dhammah peda ya` bertasydid dalam berfu]kfi '1 maifhul

ckalinatnegatiD.

Ya'qub,  Abdullch  bin  Abu  Ichak,  AI  Hasan  dan juga  lbnu
Abbasmembacanya:A:ii)1i£]643dengandhammchpada)Ao`dan/alhaA

pwhdal,taxpatasyd;ddalamhathfi'lmofhul.

ang|±n;:a:a±=iaTjH±€:d:::ai:,Z#i#ldTanA£:ai
pada dr/. Semuanya bemalma at-togdr.I.r.

Menurut saya  (AI Qurthubi):  Kedua penakwilan ini adalch

penakwilan yang dikemukakan oleh para ulana berdasarkan perkataan
®esan) seseorang yang tidak pemah berbuat baik, ia belpesan kapada
keluarganya,   bahwa  bila  ia  mati   maka  bakarlah   ..,   di   antaranya
Rasulullch SAW mengatakan:

. . . 4S a, Jis #' a,i
•.Demi Allah,  seandainya Allah telah menetapkan pedanya  ..."'64S  al

hadits.  Berdasarkan penakwilan per(rna,  maka perkiraannya  [makna
hadits ini]: Demi Allah, jika AIlch akan menyempitkanku, mempersulit
dalani hisabku dan membalas dosa-dosa, tentu itu teriadi. Kemudian ia

pun memerintahkan keluarganya agar membakar mayat dirinya karena
ia sangat takut terhadap Allali.

Adapun berdasarkan penakwilan kedua:  Jika ketentuan Allah
ra'a/a telah  ditetapkan  pada  setiap  orang  yang  berbuat  dosa  untuk

:::8::£Eigi§:::#an:i:EfabnuuHAaiT#£a;FanJ"##?.3&„,hal.143.
Ini temasuk qira`ch yang mutawatir.

:#3irin?#y|££asoTehinjiffe#ckp#°)i:mAbb£:aanyyt:n#]T¥u€a/tBg£:(6±::u5±an
Rahmat Allan ra 'a/a, dan Bahwa Rahmat-Nya Mendahului Kemurkaan-Nya (4# I 10).



diadzab karena dosanya, tentulah Allah mengadzabku karena kej ahatan
dan dosa-dosaku dengan adzab yang tidak pemch diadzabkan kepada
seorang manusia pun selainku. Hadits ini dikeluarkan oleh para imam
hadits di  dalam 4/ "wwcrffeffecz` dan yang laimya.  Jadi  orang tersebut

adalah seorang mukmin yang muwahhid (mengesakan Allah).  Dalan
sebagianjalurperiwayatarmyadisebutkanredeksi:

•*j,
E1

C`Tidakperrahmelakwhnkebahankecualitawhid."

Dan ia mengatakan ketika ditanya oleh AIlah rcr 'cl/a, "Mengapa
kau melakukan ini?" (yakni memerintahkan keluarganya agar mayatnya
dibakar), ia menjawab, "Karena takut kepada-Mu wahai Tuhanku." Dan
rasa takut  itu hanya  ada  pada  diri  orang  beriman yang  tulus.  Allah
ra 'aJa berfiman, .$1=j.i j3fe  i,?, 'fit ji¥£ t3\>"Ses%#ggrfrrtya yang
takut  kepada  Allah  di  anfara  hanba-hamba-Nya,  hanyalch  ulama."

(Qs. Faathir [35]: 28)

Adajugayangmengatckanbahwamakna:,+#;±£j®i€,ff
C.Lalu   ia   menyangha   bahwa   Kanl   tidak   akan   mempersempitnya

/me77)w/ztfa##)/cr/,"    adalah   kalimat   tanya,   perkiraanya:    cr/tzzfecz#m¢

(apakch   ia   menyangka)1646,   lalu   fecr"zchnya   dibuang.    Demikian

pendapat Sulaiman Abu AI Mu'tamir.

AI   Qadhi  Mundzir  bin   Sa'id  mengatakan  bahwa  sebagian
mereka membacanya: €iii, dengan cz/j/ 1647

FirmanAllahswT,jl:±±1£i~Y€£fu'£~Y€®i¢+1£ITc|ts:\±
<nd±ri'ct,±i=S,#CMakaiamenyerudalamkeadaanyangsangat

`646 Pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalan Tafsimya (3/58) dan lbnu

Athi#TQdii#aanhan#s"eAb¥th:A;iyha/.#£:]#&q}.ahdidalan"M2/Aawar4/Wey#

(,I/160).



gelap, C Bahwa tidak ado Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkou.
Maha suci  Enghau,  sesungguhaya aha adalah termasuk orang-orang

yang zhalim' ."

Mengenai ayat ini terdapat dun masalal.

Pt!rfoma:  Fiman AIlah  SWT,  €£ifrt  c3|  CS:\€  ``Mczha  i.a

;eon"dyae::tdr:::ge¥:dr::ny£"gjsi"i"'gjzft:ar:paulanmack::r:eyda:
Segolongan  ulama,  temasuk  di  antara  Ibnu  Abbas  dan  Qatadah,
mengatakan, ``(Yaitu) gelapnya malam, gelapnya laut dan gelapnya (di
dalan perut) ikan.»1648

Ibnu     Abu     Ad-Dunya    mengatakan:     Yusuf    bin    Musa
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada
kami, dari lsrail, dari Abu Ishak, dari Amr bin Malmun, ia mengatakan:
Abdullah  bin  Mas'ud  menceritakan  kepada  kami  di  baitul  mal,  ia
mengatakan,  "Setelah ikan itu menelan Yunus AS,  ia tunm ke  dasar
bumi, lalu Yunus mendengar tasbihnya kerikil, maka ia pun berseru di

:alal:,k:8:I:Pe:;nyy=Ta:1:a:,eggan:g;]a¥m±£fik¥y2£g£3;gy2y.9,
<±±;1« C Bahoa  tidak ada Tuhan  ly;ng  berhak disemb-ah) 'selain
Enghau. Maha suci Engkou, sesungguhnya aha adalah termasuk orang-
orang  yang  zhalim:    ±±;    :;;6   .5+5=«\>   'a±r±  CKemndian  Kami
lemparkan  dia  ke  daerah  yang  tandus,  sedang  ia  dalam  keadaan
Safa.f, ' I 649 seperti anak burung yang belum tumbuh bulunya."

Segolongan  ulama  lainnya,  temasuk  di  antaranya  Salim  bin
Abu AI  Ja'd,  mengatakan,  "(Yaitu)  gelapnya laut dan gelapnya ikan

]648 Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalan Jamz. ' i4/ Bayan ( 17/64), AI

Mawardi di dalam Tat§inya (3/58) dan lbnu Athiych di dalani i4/ A4itAer7.ar 4/ Wra/.I.z
t']'i]cOSas.Ash.shaffaat[37]:145.



yang  menelan  ikan  pertama.")650  Bisa juga  ini  merupakan  ungkapan
kegelapan tentang rongga ikan pertana saja, sebagaimana firman-Nya:

¢ij.i  j£:=£  a; "fe  cJa5ar s%on%r."  (Qs.  Yuusuf [12]:  10).  Karena  di
setiap sisinya ada kegel.apan, maka diun9kapkan dalam bentuk jamak.

A|    Mawardi]65]    menyebutkan:    Bisa   juga   ungkapan    clzJ!-

zfoz//"mczcrf    ®entuk    jamak)    ini    merupckan    ungkapan    gelapnya

kegelapan, gelapnya penderitaan dan gelapnya kesendirian.

Diriwayatkan,  bahwa Allah  rcz 'cz/a mewahyukan  kep?da  ikon
itu,  "Janganlah  engkau  menyakitinya  walau  hanya  sehelal  ranbut,
karena sesungguhnya Aku menjadikan perutmu segabai penjaranya dan
Aku tidak menjadikannya sebagai makananmu."

Diriwayatkan juga, bchwa Yunus AS bersujud di dalam perut
ikan ketika ia mendengar tasbihnya ikan-ikan di dasar laut.

Ibnu  Abi  Ad-Dunya  menyebutkan:  Al  `Abbas  bin  Yazid  Al
`Abdi menceritakan kepada kami, Ishak bin Idris menceritakan kapada

kani,  Ja'far bin  Sulaiman menceritakan kepada kami,  dari  `Auf,  dari
Sa'id bin Abu AI Hasan, ia mengatakan, "Ketika ikan itu menelan Yunus
AS,  ia  menyangka  bahwa  ia  telah  mati,  lalu  ia  melonjorkan  kedun
kakinya, temyata ia belum mati, maka ia pun berdiri shalat sebagaimana
biasanya,   1alu   ia   mengatakan   di   dalam   doanya:   `Dan   aku   telah
menjadikan tempat sujud yang tidak   dibuat o|eh seorang pun'."]652

Abu AI Ma'ali mengatakan, "Sabda beliau SAW:

•Janganlah   kalian   mengutanakanku   daripada   Musa   bin

[65° Disebutkan oleh lbnu Athiych di dalam .4/ "w*ov7.clr A/  Wajj.z (11/160) dan

Ibnu Katsir di dalam Taf§inya (5rs61.
1651 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/58).
1652Lih./am|.'.4JBqya77(17/64)danTafsirlbnuKatsir,(5/361).



Mata:16S3

Maknanya  adalah:  Karena  sesungguhnya  aku  belum jadi  dan
aku  di   sidratul  muntaha  yang  lebih  dekat  kepada  Allah  darinya,
sementara ia berada di dasar laut di dalan perut ikan. Ini menunjukkan
bahwa  Tuhan  Yang  Maha  Pencipta  SWT  tidak  di   suatu  tempat.
Penjelasan tentang ini telali dipaparkan dalan surah AI Baqarah dan AI
A,raaf.

6±;£lt6t,£+==.j|j+£i=;1|i~Y€£al';~Y€di"Bafroo".drA
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Emg:kou. Maha suci Emgkou,
sesungguhnya   aku   adalah   termasuk   orang-orang   yang   zhalim."
Maksudnya karena penyelisihannya ketika tidak terus menerus bersama
kaumnya dan bersabar terhadap mereka.

Ada juga yang berpendapat karena keluar ®ergi meninggalkan
kaumnya) tanpa izin, dan itu bukan hukuman dari Allah, karena para
nabi tidak dihukum, tapi sebagai penyucian. Ada juga yang dilatih bagi

yang tidak layak dihukum,  seperti halnya anak-anak.  Demikian yang
dikemukakan oleh Al Mawardi.1654

Ada juga yang mengatakan, "Yalmi termasuk orang-orang yapg
zhalim karena docku yang memohonkan adzab untuk kaumku." Nuh

juga pemch mendoakan adzab untuk kaumnya namun tidak dihukum.

AI   Wasithi   mengatakan,   "Ia   menyucikan   Tuhannya   dari
kechaliman  dan  menyandangkan  kechaliman  pada  dirinya   sebagai

pengakuan dan merasa berhak." Ini seperti perkataan Adam dan Hawa:
€:ifA "€1£  C:i `.Ya Tuhan kami,  hami telah mengaviaya  dirt  kani
sendJ.rj." (Qs. AI A'raaf [7]: 23) yang nana sebabnya adalah keduanya
telch menempatkan diri mereka bukan pada tempat yang semestinya.

'653Haditschchi.A,takhrijnyatelahdikemukakan.
165.I.ih.TafsirAIMawardi(3/58).



Abu Daud meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, dari Nabi
SAW, beliau bersabda,

tj; tl`* • ,y  :-Jij, Pi; i PJS, t53 ;G;_   ,     ,                         ,

ty; j± :o€  gj ;+;; k; r; ioj.: p'  .dy,dii + :=r
a'S,

•3,,L±,
C. Doanya Dzun Nun prunus) di dalam perut ihan adalah:  `Tidak

ada sesembahan yang haq selain Eng:kau, Maha suci Emghau,
sesungguhnya aku adalah terrnasuk orang-orang yang zhalim. '
Tidaklch  seorang   Muslin  berdoa  dengannya   dalan  suatu

perkara,kecualiakandikabulkanbaginya."\655

Dan telah dikatckan, bahwa ini adalah nana AIlali yang paling
agung.DiriwayatkanjugaolehSa'ddariNabiSAw.]656

Di  dalan  ayat  ini  terdapat  syarat  AIlah  bagi  yang  berdoa
kepada-Nya       agar       dikabulkan,       sebagaimana      AIlah      telah
mengabulkannya,     dan     diselanatkan     sebagaimana    Allali    telah
menyelamatkannya yaitu fiman-Nya: 6;±j:jl q.i a,`ir3 "D"
demikianlah  Kani  selcn'Iutkan  orang-orang  yang  beriman."  Di  shh
tidak ada redaksi doa, akan tetapi tersirat dari kandungan fiman-Nya:

<nd±« 'o3, ±i=  i,i"Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-
orcng     )/cl77g     zha/i."."      Ia     mengakui     kezhaliman,      sehingga
mengindikasikanya.

FimanAllahSWT,drj:I.fqL±al,`3r3"Da«demz.fr.an/aA
Ka"z. se/crma/ha# ora#g~orang )wng berl.mcr77," yalmi Kami selanatkan

]655 Diriwayatkan oleh At~Tirmidzi pada pembchasan tentang Doa (5/529), nomor

3505  dan Ahmad di dalam ,4J Mus„ad (1/17).  Saya belum menemukannya di dalam
Sunan Abi Doud.

|G56  Ibid.



mereka  dari  kedukaan  ckibat  amal  perbuatan mereka,  itulah  firman-
Nya:6L£:i±2j:d'!z,4ifrj,£jl'©a9;i:ii6€6g,'frY'j8"Mafafa/¢%
sekiranya  dia  tidak  termasuk  orang-orang  yang  banyck  mengingat
Allah,  niscaya  ia  akan  tetap  tinggal  di  perut  ikon  itu  sampai  hari
berdcngfa.f." (Qs. Ash-Shaffaat [37] :  143-144). Ini adalah pemeliharaan

dari  Allah  `4zza wcr Jcr//a bagi hamba-Nya,  Yunus yang  memelihara
hak kehanbaannya terhadap-Nya, dan memelihara kendali ketaatannya

yang telah lalu.

Ustadz Abu Ishak mengatakan, "Dzun Nun menyeftai ikan itu
hanya beberapa hari saja, nanun di sebut Dzun Nun (teman ikan), dan
sampai hari kianat pun ia tetap disebut Dzun Nun.  Lalu,  bagaimana
menurut  Anda tentang  hamba yang  menghamba kepada-Nya  selama
tujuh tahun, apckali akan mengugurkan itu di sisi-Nya? Kiranya tidak
demikian.

;=l.tJ,"Darzpndafedrfucr»"yaknidariperutikan.1657

FimanAIlahSWT,dr2#-Te±ial,±r3"D¢#dcmz.fo.andfr
Kami selamatkan orang-orang yang beriman." Qjural ah `]rm]m dengan
dua #"#,  dari  kata cz#/.aa -);ny.I.I..  Ibnu  `Amir membacanya:  jJ`,L658

dengan satu ##7c, /.z.in ber/cnyc7z.d dan swha# pada };cr `, dalam fomat rf '/

7"¢d7zz.   dan   menyembunyikan  mcrshcJar,   yakni:   dan   demikian  juga

diselamatl[annya   orang-orang   selanat   yang   beriman.    Ini   seperti
`m!ckapan::.  dhariba  zaidan,  rndmarrya;.  dhuriba  adh-dharbu  zaidan.
S eorang penyair mengatakan,

]657 |ni sa|ah satu dari dua pemalmaan yang disebutkan oleh AI Mawardi di dalam

Tat[6*y±(:/i8`)inp:¥,k:undsye¥+dar:i:Feehd#A#=¥:::£=F?g„M„.
Ivny, hal. 144.



L:;\S:j', J2o, ou-i? 6|rJj             Ji-i+ :#.cJfu'3 }`J
C. Seandalnya Fuqairch melahirkan anak anjing

maka harena anak akying itu, semua artying mertyadi terce|a."\6S9

M:cksndnya;. Iasubbu as-subbu bidzaaliha al jarw .

Humf )/cr`nya  swha7!  menurut  dialek  orang  yang  mengatakan:

bcrgz. dan rcrd7Iz., maka ys `nya tidak berharakat.

AI  Hasan membaca:  ur}l  dy  Si{  a  `)3;3   "Dcr#  fz.#ggrr/ha# Jz.sa

rJ.ba  /yczng be/2/in dz:pcnglifJ."  (Qs.  AI Baqarah  [2]:  278) karena berat

membaca harakat pada }i¢ ` yang sebelumnya hasrch Seorang penyair
mengatakan,

:;pO,?J±O, i; tJ; ,:LiJ                 ,:;±J= £, ,lr=:i), :==

iapoi i;i rL+®L; gf,;i               OL=:;j :;\€jjo, ,;; t;;i, ,L==j,

"Uban telah benar-benar turut mewarnal rambut palsuku

dan orang tua ihi pun tinggal menggiringkan unta ke kuburan.

Iirhai kiranya ranbutku yang mekyadi pertanda kelak saat terjadinya
kiamat

dan diseru untuk dihisab, dinanakch dia berade."

Swfumya  y8`  pada  kata  €i  karena  berat  bila  berharckat
sementara sebelum hasrch.  Fa 'z./ dari hadaa adalch a/ 7»as);i.z.A  (yang

bemban; orang tua), yakni: yang beruban menggiringkan unta. Duhai
kiranya rambuku yang jadi pertanda, dimanakah dia?

]659 Fuqairah seperti kata Julainal, yaitu ibunya AI Farazdaq. Bait syair ini karya

Jarir dari qashidahnya untuk mencela AI Farazdaq. Bait syair ini termasuk tych7.chya
Ibnu Athiych di  dalam .4/ Arfui4arrar A/  Wra/.jz (11/161)  dan Asy-Syaukani di  dalam
Fath AI Qadir (31595).



Ini  penakwilan  AI  Fana`]66°,  Abu  Ubald  dan  Tsa'lab  saat
membenarkan   qira`ch   ini.   Sementara   Abu   Hatim   dan   Az-Zujjaj
menyalahkannya,     dan    mereka    mengatakan,     ``Itu    /agiv    (salch

pengucapan). Karena me72ashabkan z.sin yang /z7 'z./nya tidak disebutkan.
Semestinya  dikatakan:  a:)i:3iil  d`,  sebagalmana ungkapan:  furr!.rna
asA-sha¢/i._fuizf». Dan juga, dELur7ba zt7z.d¢# tidak boleh diartikan chefrz.ba

adA-dhard«   zaz.dr»,   karena   tidak   ada   fungsinya,   karena   d*e.rzba
menunjukkan ndA-dfaarb.  Dan bait syair yang seperti  ini  tidck boleh
dijadikan sandaran terhadap Kitabullch ra 'a/a."

Ada pandangan lain dari Abu Ubaid -yang juga dikemukckan
oleh   AI    Qutabi-,    yaitu:    Jika   mw'f   di7.dghakan   (dilebur   dan
dinasukkan)  ke  dalam /.I.in,  maka  tidak  teriadi  jadi  (nz#mya  tidak
hilang).Makaredaksi:3fl`t{~€c;,]66]tidakbolehdibacaa=+J°t;fu.

An-Nulas)662   mengatakan,   "Mengenai   hal   ini,   aku   belum

pemch mendengar pandangan yang lebih bagus daripada apa yang aku
dengar dari Ali bin Sulaiman, ia mengatakan, `Asalnya ¢£if, lalu salah
safu    #a/Jmya    dibuang    karena    keduanya    berpadu,    sebagainana
dibuangnya  salah  satu  ra`  kctika  keduanya  berpadu,  seperti  dalam
fimanAllahTa'ch:tjj=v'j,]663asalnyaljfr:."

Muhammad bin As-Sumaiqa' dan Abu AI Aliyah membacanya:
';:;;;Si^   $I   ':i)I:i±'),'664   yalmi   r|dyaa   allaaha   al   TTm`miviin   ®an

de`inanlahAllinselamatlcanorang-orangyangberinan).

]6cOLih.A/a'anl.A/giv`ankaprAIFam`(2C10).
]66' "Barangrz.ape membai4/a and/yzmg baz.#' (Qs. AI An'aan [6]: 160)
'.=.a_Ln\.I'rabAIQur`an(3m).
'663 "Dun/.a#gan/ch fam# berceral. berai.." (Qs. Aali `Imraan [3] : 103)
'664 Qira` ch ini disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam Fct* AJ gad;+ (3/595).



Firman Allah:

S.2g'{#ifij\5Jz€ejifty';;,'ch:u'-:6s£~g{z±±£'al'l<;±ju`J;;.,'al'CJ;jj,'al'\ij;±=;-6©

C=r¢±-jc2j;=!-tj,6Ji£-S\f=#!:'i=¥
©dr6,Sl=;±Cti=jci,,

"I)an (ingoitlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Tuhannya,
`YaTuhankujanganlahEngkaumembiarkanakuhidup

seorang dirt dan Engkaulah Warts Yang Paling Balk.' Maka
Koimi memperkenankan doanya, dan Kant anugerahkan

kepadanya Yahya dan Kani jadikan istrinya dapat
mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang

selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan
yangbalkdanmerekaberdoakepqLdaKamidenganharapdan
cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada

JKaJ#I.." (Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 89-90)

FirmanAllahSWT,,'A.fu'Jj:6S£~f{z±±j;``Dcm/i.»grzf/chfr.saA/
Zakartya,  tatkala  ia  menyeru  Tuhannya,"  yalmi..  wadzkur  zakariyya

(dan  ingatlah kisah  Zakariya).  Mengenai  ini  telah  dipaparkan dalan
surah Aali  `Imraan.]665  \5jf  c±jif   f  ;;  "ya  r%foanfu /.angcI#Jafr
Engkou  membiarkan  aku  hidrp  seorang _Fir.i,': y,P:ni sendirian taxpa
anak. Ini juga sudali dipaparkan. €p;.2S.i  ±£ {=;ij "D¢» E#gha%/czfr
Wclrl.s   ycng  PaJ!.ng  Bal.*."   Yakni  sebaik-baik  yang  tersisa  setelah

ketiadaan setiap yang mati. Ia mengatakan, a;.2S*i  j£ {=jij "D"

L665 si|akan merujuk penafsiran ayat 39 dari surah Aali `Imraan.



E»ghal/ch    Wrlm.z.Lr    ylmfg   Pa/I.ng   Baf.4"    karena    telch    didahului
sebelumnya dengan:  Jg!:  "ya»g aha» mei„z.Sz. afu."  (Qs.  Maryan

[19]:  6).  Yalmi:  Aku tahu bchwa Engkau tidak akan menyia-nyickan
agana-Mu,  akan  tetapi,  janganlch  En8kau  putuskan  keutanaan  ini,

yaitu   adanya   yang   melanjutkan   perkara  .ngama   setelahku.    Ini
sebagaimana yang telch dipaparkan dalam surah Maryam.

Firman    AIlch    SWT,     ,fi        I:j==;-6     "Mafa    K4m!.
memperkenankan    doanya,"    yalrmi:.    qjabnaa    du'aa`aha  , afani

pckenankan doanya).  +;;;.  al'  \i=[g "I)p» Kamz. a»«gerchfam
faprdrnyo yakyu," ini juga telch dipaparkan.  5a=;;;  .'A'   lacf!
"Dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung."  Qarfudch, Sal'id tlin

Jubair dan mayoritas mufassir mengatakan bahwa sebelumnya istrinya
ituScorangyangmandul,laludijadikansubur.]666

Ibnu Abbas  dan Atha`  mengatakan,  "Ia berakhlak bunik  dan
banyck    omong,    lalu    AIlch    memperbaiki    perihalnya,    sehingga
menjadikannyaberalch|akbaik.»1667

Menumt     saya     (AI     Qurthubi):     Bisa    juga     dengan
menggabun8kan kedua malma ini, yaitu dijadikan berakhlak baik dan
subur Q>isa mengandung).

f#|"Ses"»ggrA»)A8mereha"yakniparanabiyangdisebutkan
di dalan surah ini. ej;±l.i b> 6J±£. S\= #L "Ses%»ggrJA»yB
mereka     adalah     orang-orang    yang     selalu    bersegera     dalam

(mengerjakan)    perburtan-perbuatan    yang    balk:'     AIa        yen:8
belpendapat,   ``Ini   adalah   un8kapan   kiasan   yang   kembali   kapada
Zakariya, istinya dan Yahya."

]666 Disebutcan oleh Ath-Thabari di dalan /ow7' ' f4/ Bayar (17/66), AI Mawardi di

dalam Tafainya (3/59), mnu Athiych di dalam .4/ ArfufAarar ,4/  Wa/.ie (11/162) dan
lbnu Katsir di dalam Tafrinya (5C64.

lean  lbid.



Fiman Allah SWT, Ct€i{; Cizj' \£r;Hj "Dur# merefa bcrdoa
kepada Kami dengan harap dan cemas"

Mengenai redaksi ayat ini dibchas dun masalah:
h     Perf8ma:  Firman  Allah  SWT,  C{i±j  #i'  \±r;rJ "DH»

mereha berdoa  kepada  Kani  dengan harap  dan cemas"  yalrmi tck}ut
terhadap Kami,  lalu berdoa kepada Kami baik dalam keadaan lapang
maupun sempit.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya:  mereka berdoa
ketika  sedang  beribadah,  dan  mereka  dalam  keadaan  penuh  harap,
cemas dan takut, karena harap dan cemas selalu saling bersinergi.

Ada juga  yang  mengatakan,  "4r-Ragfeab  adalah  mengangkat
telapak  tangan  ke  langit,   sedangkan  ar-rchab  adalah  mengangkat

punggung tangan," Demikian yang dikatakan oleh Khashib.

|bnu  Athiyah]668  mengatakan,  "Ringkasannya  adalah,  bchwa
kebiasan  setiap  manusia  yang  berdoa  adalah  menggunckan  kedua
tangannya, maka crr-ragfech yang berarti meminta, maka sebaiknya ia
mengarahkan  telapck  tangan  terbuka  kepada  yang  diminta,  karena
begitulah sikap untuk diberi atau untuk memiliki.  Sedangkan ar-rcrAczb

yang intinya adalah mencegah, maka sebaiknya mengisyaratkan untuk
keperriannya dan perlindungan diri, maka menggunakan tangan dengan

posisi yang sebaliknya, dan sebagainya."

IKed«a:  At-Tirmidzi  meriwayatkan  dari  Umar  bin  Khaththab
RA,   ia   mengatakan,   "Adalch   Rasulullah   SAW,   apabila   beliau
mengangkat kedui tangannya saat berdoa, beliau tidak menurunkannya
kecuali setelah mengucapkannya pada wajahnya. " Perbedaan pendapat
tentang  mengangkat  tangan  ini  sudah  dipaparkan  dalam  surah  Al

1668Lih.A/ArfuAararA/Wa/.Zz(11/162).



A'raaf,]669 dan di sana juga kani telah menyebutkan hadits ini dan yang
lairmya.

Pendapat   yang   menyatakan   mengangkat   tangan   juga   ada

perbedaan  tentang  sifatnya  dan  dimana?  Sebagian  mereka  memilih
untuk  membuka  telapak  tangan  dan  mengangkatnya  sejajar  dengan
dada, sementara telapaknya mengarah ke wajahnya. Diriwayatkan juga
dari  lbnu  Umar  dan  Ibnu  Abbas.  Ali  juga  berdoa  dengan  telapak
tangannya,  diriwayatkan  dari  Anas  juga  seperti  itu.  Ini  merupakan
konteks hadits At-Tirmidzi den sabda Rasulullah SAW :

•,£Jri  :JJL<  dyj  ,#i ,®Ji;  :JflLj
•*J=; fa 'JiiJ'j

CCApabila   kalian   memohon   kepada   Allah,   maka   mohonlah

kepadanya dengan telapak tangan kalian, dan janganlah kalian
memohon kepadrnya dengan punggungnya, dan usapkanlah ke
Wofchka|ian.»leno

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair tentang
mengangkat tangan ke wajah. Mereka berdalih dengan hadits Abu Sa'id
AI  Khudri,  ia menuturkan,  "Rasulullah  SAW  berdiri  di  Arafch,  lalu
berliau  berdoa,  dan  beliau  memposisikan  telapak  tangannya  setelah
wajahnya, beliau mengangkat kedua tangannya itu di atas dadanya dan
lebih rendah dari bahunya."

Ada  yang  mengatakan,  "Sejajar  dengan  wajahnya,  sementara

posisi punggung tangannya setelali wajahnya."

Abu  Ja'far  Ath-Thabari  mengatakan,   "Yang  benar  adalah:

]669 Si|akan merujuk penafsiran ayat 55 dari surah AI A'raaf.
]67° Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab Doa (2/79)

dengan sedikit perbedaan.



Bahwa semua atsar  ini  sama-sama diriwayatkan  dari Nabi  SAW  dan
maknanya tidak berbeda.  Bisa jadi itu berasal dari Nabi  SAW karena

perbedaan kondisi doa, sebagainana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas,
`Apabila seseorang kalian berisyarat dengan satu jari, maka itu (isyarat)

keikhlasan, dan bila mengangkat kedua tangan sejajar dengan dadanya,
maka   itu   adalah   doa,   dan   bila   mengangkatnya   hingga   melebihi
kepalanya sementara punggung tangannya setelch wajahnya, maka itu
adalah pemohonan keburukan' ."

Ath-Thabari mengatakan, "Qatadah meriwayatkan dari 'Anas, ia
menuturkan,   `aku   melihat   Nabi   SAW   berdoa   dengan   punggung
tangannya dan dengan telapak tangannya' ."

Kata  Cii'2; Cizj' pada posisi #asAab sebagai masAc7ar, yakni:

yarghabunn   raghaban   wa   yarhabuu:na   rahaban   ¢"enchalaphen
harapan dan mencemaskan kecemasan). Atau sebagai rna/"/ mz+7 c7/./I.fr,

yakni /7. ar-roghab wa ar-rt7hab acarena men9harap dan cemas). Atau
sebagai focr/ (menerangkan kondisi). ]67 I

Thamah   bin   Musharrif  membacanya:   b`ji®J.:i,   dengan   satu
#w#. ]672 A| A'masy membacanya dengan cJ7Iammch pada ra ` dan s#fam

peda ghain dan ha`,""  yawn sepch kata as-suqm, al-bukhl, al  `udm
dan c7/ bwfafa/. Keduanya merupakan dua macam logat (dialek).

Ibnu  Watsab  dan  AI  A'masy  juga  membacanya:  633  ¢3,
dengan /zz/foci  pada ra` dan /ck*/y pada  `ai.#  dan  ¢o`.1674  Keduanya

]67'SilckanmerujukJm/a`"crM¢##abj.far..4rlichmcr#,(2/136).
'672  Qira`ah  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyah  di  dalam  A/ MwhcFT4r ,4/  JyajJ.z

("/i€?3)€¥a`Afuin¥:T¥egudkfalo¥h4|3:#:8/i:€)i.da|an/am"fty#(17/67),dan

ia mengatakan,  "Qira`ah yang benar untuk ini  adalah qira`ali yang dianut oleh para
qurra`  Amshar, yaitu dengan /z7fhoA pada kedua huruf itu." Yakni  sebagaimana yang
disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyah  di  dalam  .4/ Mwha„ar 4/  war/.i.z  (11/162)  dan  Abu
Ha#7T€£jrda?Lanj#±/ :)fs::{#3:6!.ieh |bnu Athiyah  di  da|am " M«A„?':ar J"  Wa/.ZZ



juga merupckan dua macam  logat  (dialek),  seperti  halnya kata #c}¢crJ~
dan #aAr, sAak*c7r dan sAfrcrkftr. Qira`ali ini juga diriwayatkan dari Abu

Amr.

6s±± 6 .\S^±=9 C`Dan mereka adalah orang-orang yang
Afoztf);ef ' fepcrcJcr Kcrm7.." yakni merendahkan diri dan tunduk.

Firman Anah:

l:==;:3l±J3c,,,l<+,\=:=t\<±;i.:===:i-j`j
©er,i:\=-ca:fj

``Dan (ingatlah kisah Maryam) yang telah memelihara

kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dala[m (tubuh)nya ruh
dart Kami dan Kand jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan

Allah) yang besar bagi semesta alam."

(Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 91)

Firman Allah SWT, \<;;i ;{±:=i ~j`5 ``Dcr# /z.#grrf/c7h fa.rnA
Maryam)  yang  telah  memelihara  kehormatannya,"  yalrmi..  wadzkur
mcr7]/czm  c7//cz/7.I.  crzsha#crf /c7r/.crAaa  Can  ingatlah  kisah  Maryam  yang

telah   memelihara   kehormatamya).   Disebutkannya   kisch   Maryam
walaupun bukan dari kalangan nabi, ini untuk melengkapi kisah lsa AS,
karena itu Allah mengatakar]  <jjp, £j\;  ~GS \{J=E€;5 "da»
Kan'Ii jadikan  dia  dan  analanya tanda  (kekuasaan ALllah)  yang besar
6czgz.   femesfcr   a/am."   Allah   tidck   menyebutkan   dengan   redaksi
"czqyczJ¢z.»"  (dua  tanda),  karena  makna  redaksi  ini  adalah:  dan  Kami

(11/162) dan Abu Hayyan di dalam ,4/ Bcrfr (6/336).



jadikan perihal keduanya sebagai suatu tanda bagi semesta alam.

Az-Zujjaj  mengatakan,  "Sesungguhnya  tanda  pada  keduanya
adalah  satu,  karena  Maryam  melahirkan  Isa  tanpa  bapak."  Adapun
menurut  pandangan  Sibawaih,  perkiraannya:  dan  Kami  menjadikan
Maryam sebagai suatu tanda (kekuasaan Kanii) bagi semesta alam dan

Kani menjadi puteranya ¢uga) sebagai suatu tanda acekuasaan Kami)
bagi semesta alam. Kemudian dibuang.

Perkiraannya   menurut    pandangan   AI    Farra`:    dan   Kani
menjadikannya  dan puteranya  sebagai  suatu tanda acekuasaan Kami)
bagi semesta alan. Ini seperti redaksi firman Allah  `4zztz wa Jcr//a:  'fi{j
'.;i;3}3115Ah;;;Ccpada:halAllahdanRasul-Nyayanglebihpatut

merefac7 cari ferid7Iacr#77};cr" (Qs. At-Taubah [9] : 62).

Ada juga yang mengatakan,  "Bahwa di antara tanda-tandanya
adalah,  bahwa ia adalah wanita pertama yang diterima dalam perihal
nadzar   untuk    di    tempat    ibadah,    dan    Allah    `4zza   wa   /cz//a
menganugerahinya rezeki dari sisi-Nya yang tidak pemah teriadi seperti
itu pada hanba lainnya." Ada juga yang mengatckan bahwa ia tidak

pemah menetek.

£{±:Ji    "meme/7.Acrrcz"    yakni    menjaga    dan    memelihara
kesucian dirinya dari perbuatan keji. Ada juga yang mengatakan bahwa

yang dimaksud dengan cr//orj adalch/crr/. fl/ qamr.isA (|obang baju),]675
yalmi  tidck  pemah  menggantungkan  pakaiannya  karena  ragu,  yalmi
bchwa ia selalu bexpakaian bersih.  Lobang pakaian ada empat,  yaitu:
dun lengah tangan, bagian atas, dan bagian bawah.

As-Suhaili   mengatakan,   "Janganlah  Anda  menduga  kepada
selaln ini, karena ini merupakan ungkapan kiasan yang halus, sebab AI

Qur`an   adalah   yang  paling   suci   maknanya,   paling   benar   fomat

'675 Kedua pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/60).



lafazhnya,  paling  santun  isyaratnya,  dan  paling  bagus  ungkapannya
daripada apa yang diprediksikan oleh orang jahil. Apalagi peniupan nin

qudus (Jibril) dengan perintah Tuhan yang Maha Suci, maka kaitkan al
qudus  dengan AI  Qudduus,  den sucikan kesucian yang telah  suci  itu
dari prediksi dusta dan istuisi."

\=±   c±,  \<±,  \±:= "Lalu  Kami  tiuphan  ke  dalam
rfzfbziAJnycz rzfA dc7rz. Kcrmz'," yakni:  Kani perintahkan Jibril sehingga ia
meniupkan pada lengan bajunya, lalu dengan tiupan itu Kami ciptakan
AI  Masih  di  dalani  perutnya.  Penjelasannya  telah  dipaparkan  dalani
suraliAn-Nisaa`L676danMaryamL677sehinggatidakperludiulangdisini.

{j\;  yakni  sebagai  tanda  dan  keajaiban  bagi  para  malchluk,

pemberitahuan  tentang  kenabian  Isa,  dan  bulcti  tentang  berlakunya
kekuasaan Kami pada apa pun yang Kani kehendaki.

Firman Allah:

©+"ii=`6F=;b€f:i=j`ili zgri£!
6`Sesungguhnya (agotma tauhid) ini adalah agama kamu semua;

agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah
4kw." (Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 92)

FirmanAllahswT,€i.±j`ili`f±3:izg}:££!``Ses"#ggrA#yo
(agama  touhid)  iri  adalah  aganila kamu  semua;  agama yang  satu."
Ketika  Allah  menceritakan  para  nabi,  Allah  mengatakan,  "Mereka
semuanya sepakat pada tauhid." Jadi yang dimaksud dengan umat di

]676 Si]ckan merujuk penafsiran ayat 171 dari surah An-Nisaa`
]677 Si|akan merujuk penafsiran ayat 20 dari surah Maryam.



siri adalah agana, yaitu Islam.]678 Demikian yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas,  Mujahid  dan  yang  laimya'.   Adapun  orang-orang  musyrik,
mereka menyelisihi semua.

;±=;tjij"D¢»afuadczhafor«ha»m","yakni:Tulankalian
hanyalah Aku.  +2ji±`6 ""aha sembai*ha* Aha", yakni: Esakanlah
Aku dengan ibadch ®enghanbaan).

Isa bin `Amr dan Ibnu Abi lshak membacanya:
:hal),]679demikianjugayangdiriwayatkanolehHusain.,`i3i,
Sedangkan  yang  lainnya  membacanya:   -®+±:+

#i *i :p 6;
dari Abu Umar.
dengan  rrashab,

sebagai   pemutus   karena   bentuknya   #afa.ra¢   setelah   sempumanya
redaksi.DemikianyangdikatakanolehA|Farra`.]68°

Az-Zutiaj mengatakan, "MaurAz/bnya kata `i3'i karena sebagai
ha/   ¢ata   keterangan),   yakni   dalan   kondisi   kesatuannya   pada
kebenaran, yakni: ini adalah agana kalian selama menjadi satu agama
dan  kalian  bersatu  pada  tauhid.  Tapi  bila  kalian  bercerai  berai  dan
saling  menyelisihi,   maka  orang  yang  menyelisihi  kebenaran  tidak
temasuk  pemeluk  agama  yang  haq.   Ini   seperti  ungkapan:  rfu/c7c7»
shad7.7.g7.   `cr/I/cr»,  yakni:  fulan  adalah temanku  selana  ia  memelihara
diri, bila ia menyelisihi ketexpeliharaan diri, maka ia bukan temanku.

;ad:,E#e;;¥a"i;`"k::#a::ma#"a#m"#"ky:in:?:%¥;;,:":

i;a|g:|Zsd;;a#ejeF::¥:yda:=rd::¥gm=ck::¥:gaa=;o#¥i;(
`678 Disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam /cmi. ' .4/ Beya" (17/67), AI Mawardi di

dalam Tafsimya (3/60) dan Ibnu Katsir di dalan Tarsimya (5/365).
]679 Qira`ah ini disebutkan oleh An-Nuhas di dalan /'ra6 ]4/ g«r `a# (3/79).
168°si|ckanmerujukA/a'a»z.,4/0„.`an(2#10).



€il±jsebagaiAhabardariii.

Firman Auah:

j=Tc£©€Lfjtry'!j=L*grirfirfe:„'
'4'6£.,+=+,6!;:=fe'c*,i'ji;9±a±if€

©6j±
`` Dan mereka telah memotong:mctong urusan (agana) nereka

di antara mereka. Kepada Kanllah masing-musing golongan itu
clan kembali. Maka barangsiapa yang mengerjakan amal
shalih, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran

terhadap o[malannya itu dan sesungguhnya Kuni menuliskan
amalannya itu untuknya."

(Qs. AI Anblyaa` [21]: 93-94)

Firman AIlah SWT, fi£Lr riri  i2j:i£' "D«# mere fa te/crA
memotong-motong urusan (agana) mereha di antara mereka," yckir.
mereka belpecah belah dalam perkara agana. Demikian yang dikatakan
Oich AI Kalbi.

AI  Akhfasy  mengatakan,  "Crakni)  mereka  berselisih  dalan
urusan  agana."  Maksudnya  adalah  orang-orang  musyrik.  hi  adalah
celaan terhadap mereka karena menyelisihi kebenaran dan menjadikan
tuhan-tuhan selain Allah.

AI Azhuri mengatakan, "Yalmi /a/#rrag#w #i. amrj*z.in (mereka
berpecahbelchdalanurusanaganamereka)."Mcka»ashabnyarif
karena dibungnyarfJ..



Maka c7/ mz/fczgcwhffoz. ' (yang memotong) yang dimaknai dengan

makna   ini   berarti   sebagai  /'/   /aicrzz.in   (tidak   perlu   mcr/2f/   [objek

penderita]),  sedangkan dengan makna awal berarti  sebagai  m„/cr 'ad#z.

drrlumcr/wD.

Maksudnya adalah semua malchluk, yakni: mereka menjadikan
mereka menjadikan urusan agama mereka telpotong-potong di antara
mereka, sehingga ada yang muwahhid, yahudi, nashrani, dan ada juga

penyembah malaikat atau berhala.

<SS     \is;^±   '3±=  C.Kepada  Kamilah  masing-masing
go/o7®gr#  Jtc/  crha#  kembcr/!.,"  yakni  kepada  hukum  Kani,  1alu  Kani
membalas mereka semua.

Fiman Allah SWT, 'ct,i' j|5 gJ£±±£)f a j=¥J cf "Moha
barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, sedang ia beriman,"  <)±,
di  sini  berfungsi  menunjukkan  bagian,  bukan  jenis,  karena  orang
mukallaf tidak akan manpu melakukan semua ketaatan, temasuk yang
fardhu    dan    yang    sunnch.    Jadi    maknanya:    barangsiapa    yang
mengeljakan  suatu ketaatan,  baik yang  fardhu maupun yang  sunnal,
sedangkan   ia   muwahhid   nan   muslin.   Ibnu   Abbas   mengatakan,
"Membenarkan Muhammad SAW."

es±=± 'b^;;= Si ..maka tidak ada pengingharan terhadap
amalannya itu," yakri.. Iaa juh_uuda li  `amalihi (tidck aha pengingAIan
terhadap  analannya  itu),  artinya:  ganjarannya  tidck  clan  sia-sia.  4/
Kw/ juga berarti  mengingkari  nikmat,  yaitu lawan dari  syukur.  Pola

perubahannya:    Ac7/z7ra-Aaijfif«ro77   dan   kzt/crc7#cz77.   Dalan   harf   Ibnu
Mas'ud dicantunkan: lei:A ]g %.1681

6;±±     :$  6b "den  sesungguhaya  Kani  menuliskan

t68]  Qira`ah  ini  disebutkan  oleh  An-Nuhas  di  dalam  J'rab ,4/ gwr`cl#  (3/79)  dan

Abu Hayyan di dalam ,4/ Bchr (6/338).



ana/a##)"   !./#   #77f#furycr."  Yakni  Kami  memelihara  amalanya.   Ini

senada dengan flrman-Nya:  8jfi 3i fs d} a; !± J=£  £r;a ~Y' 5j
"Sesungguhnya   aku  tidak  menyia-nyiakan  amal   orang-Ofrang  yang

beramal  di  antara  kamu,  balk  laki-laki  atou  perempuan...  (Qs.  A;a;Ail
`Imraan   [3]:    195).   Yakni   semun   itu   telpelihara   untck   diberikan

ganja-ya.

Firman AIlah:

\5£c3=©cLij.i#fi~caf#t£;j<3
©€Lha€¥£j=cfrri5ii;-L'3i±:I:=J=±
ifL#&al€fjjzigi2rid;\s96fa.{i=j-t€ng
©=p±S\i=J;`i=J3`#j,\i==C1;ji,-
"Sungguh tidak mungkin alas (penduduk) suatu negeri yang

telah Kani binasakan, bahwa mereka tidck akan kembdi
(kepada Kant). Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan

Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dart seluruh tempat
yang tinggi. Dan telah dekatlch kedatangan janji yang benar
alariberbangkit),makatiba-tibaterbelalaklahmataorang-

orang yang kafir. (Mereka berkata), `Aduhal, celakalah koimi,
sesunggwhnya ko[nd adalch dala[m kelalalan teritang ini, bahkan

kand adalah oTang-orang yang zhalind ."

(Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 95-97)

FirmanAllahswT,6±j.i;]f:fi~{£ae¢i±'j;dF;g;
"Sungguh tidak munghin alas ®endndul) suatu negeri yang telch Kami



binasahan,   bahwa   mereha   tidak   akan   kembali   (kepada   Kami)."

Qira`ahaya Zaid bin Tsabit dan qurra`  Madinah adalah:  ;j£; , ini
qira`ali yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Sedangkan qurra
Kufch  membacanya:  i+i,]682  diriwayatkan juga  demikian  dari  Ali,
Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas RA. Keduanya adalah dua macam logat

(dialek) seperti halnya kata ZJ.// dan 4cr/acr/.

denganD;;,::%at::daju£:`d:|nTh:;mfbsbe:ad:srm¢:UPJ:iarr;oi`f!3'
Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan Abu Al `Aliyah i?i,
dengar\   dhammah  paha   ra`   sorta  fathah   pwh   ba`   dan   miim.\684

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas:  if3.  Juga diriwayatkan darinya:

i}3    dan    i}3.L685    Diriwayatkan   juga    dari    |krimah:    i*3.1686
Diriwayatkan dari qatadah, Mathar dan AI Warra` : ifj.L687 Semuanya
sembilan macam qira`ch. Kemudian As-Sulani membacanya:   afj ji
a±<fai. I 688                                                                                                                                          ,

Para  ulama  berbeda pendapat  mengenai  Y  pada  kalimat     {
1=

6$9i±. ¢mereha tidak akan kembali I tepada KamiJ). S:uHrfu pendapat
menyebutkan,  bchwa  ini  adalah  sfoj./crfo.   Ini  diriwayatkan  dari  Ibnu

Abbas, dan dipilih oleh Abu Ubaid. Yakni: Sungguh tidak mungkin atas

penduduk suatu negeri yang telah Kani binasakan, bahwa mereka akan
kembali  lagi  setelch binasa.  Ada juga yang mengatakan bukan s¢z./cr¢,

]682  Qira`ah  i+),  dengan  hasrch  pada Zcrc[`  dan  a"ha#  pada racr`  adalah  qira`ah

yang mutawatir. Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu AI Jazari di dalam rc7grzb ,4#-IVcnyr,
hal.  144.

t683 Lib. qira`ah ini di dalam J'rcrb i4/ gar`cr# karya An-Nuhas (3/79), i4/ A4l#Acrrrar

A[W6a8yTtz]!:d1.I\63)>AIBahrAIMuhith(6123g)chFathAIQadir(3|6o2).

\68S  Ibid.
\686 Ibid
lan  Ibid.
]688 Qira`ch As-Sulami ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam 14/ Bcrdr (6/338),

dan disandarkan kepada As-Sulami dan Qatadah.



tapi tetap (sebagaimana makna asalnya), dan Acrrcom di sihi bemakna
wajib/pasti, yakni: pasti penduduk suatu negeri. Ini sebagaimana yang

dikatakan oleh AI Khansa` ,

9,;: }fl, ¢Jf dy 1;,+ €J!J
"Sunggch aku tidak melihat masa yang pasti menangisi

kedrkaannya, kecuali cku menangisi Shathr."\6$9

Yang  dimaksudnya  adalah  saudaranya.  Mcka  i  di  sini  tetap

(sebagainana makna asalnya) menurut pendapat ini.

An-Nuhas]69° mengatakan, "Ayat ini rumit, dan pendapat yang

paling   bagus   dan  menonjol   adalah  yang   diriwayatkan   oleh   Ibnu
Uyainah, Ibnu `Ulayyah, Husyaim, Ibnu Idris, Mulanmad bin Fudhail,
Sulaiman  bin  Hayyan  dan  Mu'alla  dari  Daud  bin  Abu  Hind,  dari
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas,  mengenai  firman  Allah   `4zzc7  wa  /cr//a:~CSif}  -9S;;i  $ 9rI£S  `Sungguh tidak mungkin alas  (pendnduk)

suatu negeri yang telah Kami binasakan,' ±a. mengatakan, Cpastii mereka

tidak akan kembali. ' Ia mengatakan, `Mereka tidak clan bertaubat' ."

Abu  Ta'far]69]   mengatakan,   "Derivasinya   qcata  turunanya)
cukup jelas dalan bahasa."

Penjelasannya: Bahwa makna Awrrz.mcr cry-rycJJ. ` adalah dicegah

dan dihalangi dari sesuatu,  sebagaimana makna 2f&7.//c7 czs);-ryc7z. ` adalah

dibolehkan  dan  tidalc  dihalangi  dari  sesuatu.  Jika  :J=3    dan  i:r
bemalma  wc7cr/.z-A,  maka  maknanya  adalah:   disempitkan  pengeluran

darinya dan dicegch, dengan demikian termasuk kategori pencegahan.

]689 Bait syair ini karya A| Khansa`  ketika mengungkapkan kesedihan mengenai

saudaranya Shakhr. Bait syair ini termasuk tychi.chya Asy-Syaukani di dalam Fcrf4 i4/
Qaq.'g,r=!3s/£6,%Lmanick|'rabAIQur`an(3n9).

|cO|  Ibid.



Adapun  menurut  pandangan  Abu  Ubaidah,  bahwa  f  hanya
sebagai  tambahan,  maka  pandangan  ini  ditolak  oleh jama'ah,  karena

tidak ada kata tambahan pada redaksi  seperti ini,  dan tidak pula pada

redaksi  yang  mengandung  kerumitan.  Jika  hanya  sebagi  tambahan,
maka takwilannya juga jauh dari mengena, karena jika yang dimaksud
adalah:  sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah

Kami  binasakan untuk kembali  ke  dunia,  maka pandangan tadi  tidak

ada gunanya.  Dan bila maksudnya adalah taubat, maka sesungguhnya
taubat itu tidak terhalangi.

Ada juga  yang  mengatakan  bahwa  pada  redaksi  ayat  ini  ada
kalimat  yang  disembunyikan,  yakni  Q>ila  ditampckkan  menjadi):  w¢

haraamun   `alaa  qaryatin  h_akamnaa  bisti`shaalihaa  ¢si:\rmgg)in  tidck
mungkin   atas   pendudck   suatu   negeri   yang   telah   Kami   tetapkan
kjerousndn;fln paiharrya)L) a:fan bil khatmi ` alaa quluubihaa an yataqabbala
minhum  `amalun,  li  annahum laa yarji'uun ®engundian iredi rnelcka,
untuk  diterimanya  amalan  dari  mereka,  karena  mereka  tidak  akan
kembali),  yakni  /cJcr yczfz/cibc/I/#  (tidak clan bertaubat).  Demikian yang

dikatakan oleh Az-Zujjaj  den Abu Ali.  Jadi  i di  sini bukan sebagai
tambahan. Inilah makna pendapat Ibnu Abbas.

Fiman Allah SWT,  ii±.L'j ii;:I: E*=S  \Si C3£  "fJ7.#gg¢
apabiladibukahan(tembok)Ya'jujdanMa'jly,"pemtoaha;hasanteata:ITS
mereka dipaparkan. Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, yakhi

@ila  tidak  dibuang  menjadi):   fear/crcr  I.cJzcrcr giv/I.¢cr  sczczdcj  );cr}.#ct/.  wcr

mcr}.ww/.  Qingga  apabila  dibukakan  tembok  Ya'juj  dan  Ma'juj).  Ini

seperti  redaksi  firman  Anali  rcr'cz/c7:   €±jiit   j£;i    "c7an  /cr#)Ac7/ch

/pe#d#czzjfr/ 77egerz.." (Qs. Yuusuf [12] : 82).

<;SS.=5=jS=ci,i;.CDanmerekaturundengancepat
cJt7rz. se/2/rmA  fempaf ycr#g  /i.#gg7.."  Ibnu  Abbas  mengatckan,  "(Yakni)

mereka  datang  dari  setiap tempat yang tinggi."  Yalmi  karena  sangat



banyaknya mereka datang dari segala arah. [4/ ffc7cJab adalah tanah yang
tinggi,  bentuk  jamaknya  cr/  4z.cJczab,  dianbil  dari  &¢dbch  azfrzhaAr

®ungkuknya punggung). `Antharah bersenandung:

+il+°i dy ¢d'!ii}±i}€            a,;6s3i 'v3 Grij:.LjL£; ifaf
"Banyaknya mereka yang datang kepadaha dari segala arah,

tidak menggetarkan kedra tanganku dan tidak membuatku ciut."1692

Ada juga yang mengatakan bahwa  €ji€ adalah yqA&r2f/.„
qe|uar),]693 seperti  ungkapan ham` AI Qais:

.+€il;,;i+tJ;,f;#
CCMcka keluarkanlah pakaianku dari pahaianmu maka kou pun

bisake|uar.»1694

Ada juga yang mengatakan bahwa  CJ+€{ adalah )/crsrc7 '2„

(cepat).]695ContohpengertianiniadalahperkataanAn-Nabighah:

rf 4fa |fi i:;      u:,\3 ;..;i .+:a+I, i,ir^>
" Kegesitan srigala kala mengintai pejalan malam,

dingirmya malam turut menopangnya tuk berja|an cepat."'696

]692  Bait  syair  ini  dijadikan  rychz.d ®ukti  penguat)  oleh  AI  Mawardi  di  dalam

Tai6*yDaj::!6±noiehAiMawardididalamTafsimya(3/16).

I 694 Bait syair ini termasuk m« 'a//apchnya, permulaannya adalah:

fty€*:c..Jjfro€bb
" Jika s ihapha memang menyakitim:u,"

Pembchasannya telah dikemukakan.
]695 Disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/61 ).
]696  Bait  syair  ini  dinisbatkan  kepada  Lubaid  di   dalam  .4/  I/o7»Aarch  (3/32).

Disebutkan di dalam [4/-£z.sap (entri:  `asa/a): "Lubaid mengatakan" lalu dikemukakan
bait syair ini, kemudian dikatakan: "Ada juga yang mengatakan, bahwa bait syair ini
karya An-Nabighah AI  Ja'di."  Bait syair  ini juga dinisbatkan  kepada  An-Nabighah
oleh  AI  Mawardi  di  dalam  Tafsimya  (3/61)  dan  Abu  Ubaidah  di  dalani  A/c7jczz i4/



DThatak:an `asala adz-dzi `b-ya 'silu- `aslan dan `aslaanan apab.hila

srigala   bergerak   dengan   cepat.   Dalam   sebuch   hadits   disebutkan,
"hac7zaba  `crha7.ha cr/  `ascrr' '697, yakni: hendaknya engkau beljalan cepat.

Az-Zujjaj  mengatckan,  "4#-Ivaso/¢o#  adalch jalannya  srigala

yang cepat."  Dikatakan #aJcr/cr rfuJaa# rf cr/  `crchi;i.  (fulan  lompatannya
cepat) - yausilu a:rfun yansulu, dengan hasrah atan dhammah, - naslan,
#wsw"/cr# dan #as/acr#a#. Artinya cepat.

Kemudian  ada  yang  mengatakan  bahwa  yang  keluar  dengan
cepat  dari  segala  arah  itu  adalah  Ya'juj   dan  Ma'juj.   Inilah  yang
benar. ]698 |ni merupalkan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.

Ada juga  yang  mengatakan bahwa  maksudnya  adalah  semua
makh|uk,]699 karena mereka dikumpulkan ke tempat pengumpulan, dan
mereka bersegera datang dari berbagai tempat.

6rfu{:#,I:;:a£:J:ungaaddfe:8bTkq:a::yr:dg=:gagy¥::ya;:#;
6Si€i±jSS\..€^':]$5fi\.CMakatiba-tibamerehakeluardenri;sege;a
dari kuburmya (menuju) kepada Tuhan mereha." (Qs. Yaas;filn T:36ri. 5T).

Qira`ah ini dituturkan oleh AI Mahdawi darn Ibnu Mas'ud, Ats-Tsa'labi
dan Mujahid, dan Abu Ash-Shabha` .

Fiman Allah SWT,  S£3{  i.;J;.i €jj£' "Don fe/oA deha//crA
kedatangan jartyi yang benar  faari berbanghit)" yahai hari kinmat. AIL
Farra` ]7°], AI Kisa`i dan yang laimya mengatakan, "Wrcr# di sini adalch

gar`cr77 (2/42). Bait syair ini dicantumkan pula di dalam /am7. ' ,4/ Bayc7rz (17/73) dan
4/ A4:I/Aczrrar i4/ Fycr/.7.z (11/165), tanpa penisbatan.

`697 Disebutkan o|eh Ibnu AI Atsir di dalam A7!-JVJ.Aaych (3/237).
]698 Pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/61 ).
lee lbid.
]7°°  Qira`ch  yang  janggal  ini  disebutkan  oleh  Abu  Hayyan  di  dalam  .4/  BaAr

(6/3,33,).L¥#,:?#gk;P`#„a(2m#n:]¥#£anbemmni:nAgbfa¥iEfiniperingackan,bahwa

di dalam AI Qur` an tidck terdapat huruftambahan.



tambchan mumi." Maknanya: Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj
dan Ma'juj, telah dekatlah kedatangan janji yang benar. Jadi €jj£' ini
sebagai peninpal  lsi. Contoh redaksi saperti ini dari AI Qur`an:    ,at<j
'ZS.'i$6   :±±±..Dan Ibrahim membaringhan aTraknya alas pelipis(nya),

(nyatalah kesabaran kedranya ),  maka  Kami panggillch dia  .."  (Qs.
Ash-Shaffaat [37] :  103-104), yakni /I./jabl.i.#J. #cac7ainachw (tanpa wow).

AIKisa`imembolehkananggapanbchwawowitusebagaipeninpal`S}.

\i±='O.SJ}=±!'==±±<±,\<>S"Makatibq-tibaterbelalairah
rna/a ortmg-ora»g yng fa/r." Redaksi kalimat:  5:fi  i;;S-t €j;£'
"Dan telah dekatlah kedatangan jartyi yang benar  Orari berbangkitf'

adalah  di-`crffa/-kan  pada „  yang  belperan  sebagai  ry¢rf¢.  Ulama
Kufah mengatakan bahwa penimpalnya dibuang, perkiraamya: gcra/##

)Atza wal./a#aa (mereka berkata:  Duhal,  celaka kami).  hi pendapatnya
Az-Zuijaj,  dan  ini  pendapat  yang  bagus.t7°2  Allah  SWT  berfiman,

a.jeiic3£~L=££~f!f#C€~tfpiz,+Jj.ijiffC±j€}`5'"Da#
orangsorang yang mengambil pelindung selain Allah foerkata), ` Kami
tidak menyembch mereka melaln:ken supaya mereka mendekatkan kami
kepada  Allah  dengan  sedekat-dekatnya'."  (Qs.  Az:Z;urun  [39|..  3).
Maknanya:  Mereka  berkata:  Kami  tidak  menyembah.  Banyck  sekali
terdapat pembuangan a/ ga«/ (berkata/mengatakan).

terbeia=aE#AI=,#iS#ap±'ifi`;Managhadits'ebba=£=
setelahnya sebagai penafsirarmya. Jadi seolchrolch Allah mengatckan:

fiaideaa  abshaarul  ladziina  kofarm  syckhishat  `inda  majii`il  wa'dr
(maka  tiba-tiba  terbelalaklah  mata   orang-orang   yang   kafir  ketika
datangnya janji yang itu). Seorang penyair mengatakan,

17°2Lih./'ndj4/gur`aHkaryaAn-Nuhas(3/8l).



+ tiii; tw,a 9£ 5 dyf           # ]£€ i fe;ifr'
" Demi bapaknya, istriku tidak mengatakan:

Ketahvilah, Malik bin Abu Ka 'b telah pergi meninggalhanku:."3

Dalam   redaksi   ini,   pengungkapan   kata   "istri"   lebih   dulu
diungkapkan  dengan  dirangkaikan  pada  bapaknya,   kemudian  baru
disebutkan.

A| Fam` ]7°4 mengatakan, "<r; di sini adalch tonggck, seperti
finan-Nyar.3f±#\;i:T4\S:S.k::e;asesungguhnyab;inn;ah-mata
i.fw );¢ng  b#f¢.'  (Qs.  AI  Hajj  [22]:  46)."  Ada juga  yang  mengatakan

bahwa   redaksinya   telah   sempuma  pada   kata   <r;.   Perkiraannya
menjadi: /8 idzc7o A7.)Acr, maknanya: temyata kiamat datang dan terjadi.

Yakni  karena  dekatnya  kianiat,  maka  seolah-olali  kiamat  itu  sudali

ifgald]:tiserl=s::rigiKe:.I#anj£#¥¥c:;r::,£a;:::frunmyaa,);
orcrng-oJ.cJJ7g ycrng hafir. " Ini berarti bentuk kalimat yang mendahulukan

k*abcrr   daripada   mwb/¢dcr`.   Yakni:   mata   orang-orang   yang   kafir
terbelalak  karena  hari  tersebut.  Yakni  karena  kedahsyatannya  yang
hanpir tidak terlihat, mereka pun mengatakan, "Duhal celckanya kani.
Sesungguhnya  kami   adalah  orang-orang   yang   zhalim,   kami  telah
menempatkan ibadah bukan pada tempat yang semestinya."

]7°3  Bait  syair  ini  dijadikan  tychz.d oleh  Ath-Thal]ari  di  dalan  /czmz.' i4/ Bay4#

(17/73), Ibnu Athiych di dalam i4/ "#harror A/  Wra/.jz (11/166) dan Abu Hayyan di
dalam j4/ Bchr (6/340) dengan riwayat yang berbunyi:

givJJi€qfai3Of`[`7S#"L:#faa?a:::Zg#£(62'.Z'.#)`.ida*mengafafa".."



FimaD ADah:

tS,£f##,&i+",JC,,="#`ji-i
©6'JJj

"Sesungguhnya kanu dan ape yang hamu semboh selain Allah,

adalah umpan lahannum, hamu pasti maswk ke dalamnya."
(Qs. AI Anbiyaa` |21]: 98)

Mengenai ayat ini terdapat empat masalah:

Perfom"  Fiman  Allah  SWT,   Gl>3SL=    Cj    i#L
•.Sesungguhnya  kanou  dan  apa  yang  harm  sembah,"  Tbrm  A:bfoas

mengatckap "Ini ayat yang tidak pemah ditanyakan orang kepadaku.
Ake  tidak  tahu apckch  mereka telah  mengetaliuinya  sehingga  tidak
mermyakamya,    ataukch    tidak    mengetahuinya    sehingga    tidck

:=¥a¥ai=al¥+a=k,ip#3a:+E„i¥Ia(:e#P±,
¢Sesungguhnya kanu dan apa yang kamu sembah selaln Allah, adalch
umpan  Jahannam,  kai'rm pasti  masuk  ke  dalamnya». Kcm:al ayat ±ri
diturunkan,  terasa  beratlah  bagi  kaum  kafir  Quraisy,  mereka  pun
beckata,   `Kalian   telah   mencela   tuhan-than   kami.'   Lalu   mereka
menemul  Ibnu Az-Zaba'ri  dan menceritakan hal  ini.  Ia pun berkata,
`Seandainya  aku  sedang  ada  di   sana,  tentu  aku  menyangkalnya.'

Mereka berkata, `Apa yang akan engkau katakan?' Ia menjawab, `Aku
akan  katakan  kapadanya:  Ini  AI  Masih,  ia  dipertuhan  oleh  kaun
nachrani,  sebagaimana  Uzair  dipeminan  olch  kaun  yahudi.  Apakah
ked`ranya juga  clan  menjadi  umpan  Jahannan?'  Maka  orangrorang

Quraisy  pun  takjub  dengan  jawabannya.  Mereka,  mengira,  bahwa
dengan begitu Muhammad telch dikalahkan argumennya.  Lalu Allah



ra'a/a menurunkan ayat:  \= rty'¥i i;:±j'1 l±:i peJ' `=±='  €j{ £1
'tw'5:i  CBahwasanya  orang-orang  yang  telah  ada  untuk  mereha

ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijawhhan dart neraha.' (P:..
AI Anbiyaa` [21]: 101), berkenaan dengan ini juga difurmkan ayat:   ffo'

$3;    '£S   'oS   ±± `Dan  tatkala  putra  Maryam  (Isa)  dijaqip?
pe"mpcrmcrcr#.' (Qs. Az-Zukhruf [43] : 57) yakni oleh Ibnu Az-Zab'ari.
Gu'3j£   'aL,   ±)::3   \`.lt~ ¢Tiba-tiba  kaummu  (Quraisy)  bersorck
fare#a#}/a."  (Qs.  Az-Zulchnrf  [43]:   57),  dengan  ho5rafr  pada  Sfrad,

yakni}iad7!crj7.z/w#@ersoraksorai)."InsyaAllahnantiakandipaparkan.

jKedw¢:  Ayat  ini  adalah  landasan  pendapat  yang  menyatakan

keununan  dan  ada  redaksi  yang  mengkhususkannya.  Ini  berbeda
dengan  pendapat  orang  yang  menyatckan  tidak  ada  redcksi  yang
mengkhususkamya   karena   sudah   ditunjukkan.   Pendapat   ini   batil
berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh ayat ini dan yang laimya. Ini
Abdullah bin Az-Za'bari, ia memahani a ini dimasa jahiliyali sebagai
semun  yang  disembah,  dan  itu  disepckati  oleh  orang-orang  Quraisy,

yang  mama mereka  adalah  orang-orang  Arab  yang  fasih.  Seandainya
tidak   bersifat   unun,   tentu  tidak   bisa   dikecualikan.   Karena   ada

pen9khususan, jadi ini memang umun. Ini cukup jelas.

jrefr.gr:  Qira`ah unun  adalah dengan ffead tanpa titik,  yakni:
sesungguhnya  kalian  wchai  sekalian  orang  kafir  dan  berhala-berhala

yang  kalian  sembah  selain  Allah,  adalah  wcrg#wd Jcrfoo7onam  @chan
bckar   Jahamam).]7°5   Demikian  yang   dikatakan  oleh  Ibnu  Abbas.
Muj ahid, Ikrimah dan Qatadah mengatakan, "Yakni Acrf¢crbwftoo @ahan

bakamya)."1706 Ali bin Abu Thalib dan Aisyah RA membacanya:   ;£>

#,   dengan   ffoa`.]7°7   Ibnu   Abbas   membacanya:    'lT=a>,   dengan

]7°5PendapatinidisebutkanolehAth-ThabarididalamJ¢m[.'.4/BaycI#(17/74)dan

AI Mawardi di dalam Tafsimya (3/62).
|Jas Ibid.
`7°7 Qira`ah ini disebutkan olch Ath-Thabari di dalaln Jami.' ,4/ Bqya# (17/74), Al



dhaadh.1708

AI   Farra`]7°9   mengatakan,   "Maksudnya   adalah   a/   Acrsfr¢b

(umpan)." Lebih jauh ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami, baliwa
a/ Zc7dhob menurut logat warga Yanan berarti c7/ 4cr/foczb (kayu bakar)."

Setiap  yang  dapat  mengobarkan  api  dan  menyalakannya,  mcka  itu
adalah   Zczd7zczb.   Demikian   yang   dikatakan   oleh   AI   Jauhari.]7L°   j4/

Mauqid (tune)K:n) aidalaln al miaphab.

Abu  Ubaidah]7))   mengatakan  tentang  firman  Allah   ra'cz/a:

;€€ ¢=£ ("mpa# /oAcr##crm), "Yaitu setiap  yang Anda lemparkan
ke api, maka berarti Anda telch mengumpannya dengan itu."

Yang tampak dari  ayat ini, bchwa manusia kafir dan berhala-
berhala adalah umpan Jahannam, ayat ini senada dengan fiman-Nya:
€j\;I;13 i.6i t£3jj jp€f j6i iji'6 "Pe/7.Aara/¢A dz.rz.m« dcrrz. 77erafap

yo#g bcrha#  bcrharnycr  mcr#as!.a  c7a#  ba/ci."  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  24).
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batu di sini adalch
belerang,   sebagaimana   yang   telch   dikemukakan   dalam   surah   AI
Baqrah.]7]2  Dan apinya neraka tidck  sebagai  adzal]  atau  siksaan bagi

berhala,   karena   berhala   tidak   berdosa,   tapi   sebagai   adzab   bagi

penyembahnya.  Mulanya  dikumpulkan,  kemudian  dikumpulkan pada
api  sehingga  apinya  lebih  panas  dari  api  lainnya,  kemudian  mereka
diadzab dengan api itu. Ada juga yang mengatakan, "Dimasukkannya
berhala     ke     dalam     neraka     adalch     sebagai     celaan     terhadap

penyembahanya."

Mawardi  di  dalan  Tafsimya  (3/62,  Ibnu  Athiyah  di  dalan  .4/ A/efharrar ,4/  Wcr/.ie
(LL/]}987j)jbdidTAbuHayyandidalanA/Bafr(6rs4o).

1709Lih.Ma'a#j.4/@r`an(2/42).
17loLih..4Sfrstil.*fa*(1/113).
1711Lih."a/.ae.4Jgar`a#(2/42).
]7'2 Lih. Penafsiran ayat 24 dari surch AI Baqarch.



jKeexp" Fiman Allah SWT, €2j'jjj \<j ff "Kam% pr5f!.
masuk ke dalamnya," yakin f iihaa daaThiiluun ("asndf ke dahai:nya.).
Khithabiniuntckorang-orangmusyrikpadapenyembchberhala,yakni:
kalian  clan  memasukinya  bersania  berhala-berhala.  Bisa  dikatakan,
bahwa  khithab  ini  untck  berhala-berhala  dan  para  penyembahnya,
karena walaupun berhala itu benda, tapi kadang diungkapkan dengan
ungkapan seper[i yang berakal.

Para ulama]7]3 mengatakan, "Ini tidak termasuk lsa, Uzair dan

para malaikat sfocr/crwcrfw//aft  `crJ¢z.for.in.  Karena t.    di  sini  adalah selain

yang  berakal.  Seandainya  yang  dimaksudkan  memang  yang  berakal,
tentu diungkapkan dengan i;."

Az-Zujjaj  mengatakan,  "Dan  karena  mukhathab  (objek  yang
diajak  bicara)  ayat  ini  adalah  kaum  musyrikin  Mekkah  saja,  tidak
termasuk yang laimya."

Firman AIlah :

©fp'rifa,3=j±tfjtjjj€'ia,\:9~y'c3£sgj'i`
©6j#.y'i£3F3frjtL±*'

"Amdaikata berhala-berhala itu tuhan, teutulah mereka tidak

masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dala[mnya. Mereka
merintih di dalo[m apt dan mereka di dala[rmya tidak bisa

meJ.de#grr." (Qs. AI Anbiyaa` [21]: 99-100)

FimanAuahswT,6JjJ;6'iS~\:9~Y'#6gJ'"Jlmdai.fafo

'7'3 Lih. /'raz7 j4J 8rty`an karya An-Nuhas (3/81).



berhala-berhala  itu  tuhan,  teutulah  mereka  tidak  masuk  neraha."
Yalani.. lou haanat al ashiiiaam aalihah lamaa warada `aabidunhaa an-
#crcrr   (seandainya   berhala-berhala   itu   memang   tuhan,   tentu   para

penyembahnya tidak akan masuk neraka). Ada juga yang mengatckan,
``Yakni: tidak akan masuk neraka para penyembah dan yang disembah

itu." Dan karena berhala-berhala itu bukan tuhan, Allah mengatakan,
'.D'3S±\;i;,"3±="Dansemuanyaahankekaldidalamnya."

Firman AIlah SWT, fej \<±2 ;:j' ``A4ereha "erz.#f!.¢ d]. dcr/am
¢pj.,"  yakni mereka,  yang  masuk neraka,  yaitu orang-orang kafir dan

para    syetan.    Adapun    para    berhala,    ada    perbedaan    pendapat
mengenainya,      apakah     Allah      ra'cr/cr     menghidupkannya     lalu
mengadzabnya sehingga para berhala juga merintih, ataukah tidak? Ada
dua pendapat mengenai ini. 4z-Zcr¢z.r adalah suara jiwa yang berduka

yangkeluardarijantung.InisudahdikemukakandalamsurahHuud.L7]4

<;i:i  4  \±F±, i±S "Dan mereka di dalamnya tidak bisa
mende#grr,"   Suntu  pendapat  menyebutkan:   Pada   redaksi   ini   ada
kalimat yang dibuang, malmanya:  dan mereka di dalamnya tidak bisa
mendengar apa-apa, karena mereka dihimpunkan dalam keadaan tuli,
sebagaimana yang difirmankan Allah ra 'o/a,   j£  ,i££±j-i f3J;i  F#j
€};9 {2€3 {2 .rSS± tcDan Kami ahan mengumpulkan mereka pada
hari hiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan

pehak." (Qs. AI Isra`  [17]: 97).' Dalan mendengar sesuatu ada danpck
tersendiri, maka Allah mencegah itu dari orang-orang kafir di neraka.

Ada juga yang mengatakan,  ``Mereka tidak  dapat  mendengar
apa yang dirahasickan dari mereka, tapi mereka hanya mendengar suara

para malaikat yang berfugas menyiksa mereka. "

Ada juga yang mengatakan, "Ketika dikatakan kepada mereka:

]7'4 Si|akan merujuk penafsiran ayat 106 dari surah Huud.



g;±g3    45   \4± .\S:SI CTinggallah de.r.g.an hina  di  dalamnya,  qar.
/.angcl#Jclfofamwber6I.caradengrl#j4fu.'`7'5Saatitulahmerekamenjadi
bisu  dan  tuli."  Sebagaimana  dikatakan  oleh  It>nu  Mas'ud,  "Ketika
tersisa mereka yang kekal di nercka Jchannam, mereka ditempatkan di
dalam peti-peti api, kemudian peti-peti itu ditempatkan di dalan peti-

peti laimya yang berpaku api, sehingga mereka tidak dapat mendengar
apa-apa dan tidak seorang dari mereka yang dapat melihat orang lain
yang diadzab di nercka."

Firman AIah:

y'©£„'L#f;d±'Bi*al'{6LFjj#±S{££
©,i",ri=;i:i:i====t[jf;i;=±Cl==L±-

\ii'i=giv.i:{ijffi'j:i±±<tylLf{'##.Y'
©cp+jfjifec£,ji'peL2:

``Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka

kctetapanyangbalkdariKoiml,merehaitudijauhkandari
nercka, mereka tidck mendengar sedikit pun suara apt neraka,

dan mereka kekal dalam menikmoiti apa yang dingini oleh
mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar
(pada hari hioimat), dan mereka disambut oleh para malalkat

(Malaikatberkata),`Intlahharimuyangtelahdyanjikan
keprdrm«'." (Qs. AI Anbiyaa` [21]: 101-103)

Fiman AIlah SWT, *al'{  a;i  +'  =±=     €3{  i£
1715 Qs. A| Mu`minuun [23]:  108.



`.Bahwasanya  orang-orang  yang  telah  ada .untuk  mereka  ketetapan

yangbaikdariKa;i,"yak;so;;ga.{FSS}fi"Merehaitu[dijourfkan]
dcrr].#)in,"  yalmi  dari  neraka,   6j'i==  "d!7.crwAfa#".  Mcka  redaksi  ini
adalah sebagai pengecualian, karena itulah sebagian ulana mengatakan
bahwa i| di sini bermakna q! Qecuali), dan di dalam AI Qur`an tidak
ada yang bermakna demikian selain ini.

Muhanmad bin Hathib mengatakan, "Aku mendengar Ali bin
Abu Thalib RA membacakan ayat ini di atas mimbar:  ;j=  €3{ i|
*S:=It\   \£1,  rfi  ..Bahwasanya  orang-orang yang  telah  ada  =ntrik
mereha  ketetapan yang baik dari  Kami." Lain ia. "ongatahan, "Akii
mendengar Nabi SAW bersabda,

•*'Jck`e!
• Sesungguhnya Utsman termasuk di antara merekd' ."\7 \6

Fiman  AIlch  SWT,  lfj£   €|;=j3.   Y'  ``Merefa  J7.dck
mendengar  sedikit  pun  suara  api  neraka."  Yalmi  gielalfan  "E:ral£;a

(aktifitas  neraka)  dan  kobarannya.  4/  ffas7.I.s  dan  cr/  ±z.sf  adalah  a/
h_arahah(gelckan).

Ibnu  Juraij  meriwayatkan  dari  Atha`,  ia  mengatakan,  ``Abu
Rasyid  AI  Haruri  mengatakan kepada  Ibnu  Abbas,  `   €L#.  Y'
\{:±i=  ¢mereka  tidak  mendengar  sedikit  pun  suara  apt  nerakdy:

ral¥amThann:£b=A|,e:gaz¥aTa:ke#y+2±'£;:£ckcaDua:u,:.fafrg;I;:
seorang  pun   daripadarm,   melainkan  mendatangi   neraka   itu,"[]
'J^ftl)  ';iffi ` Lalu memasulckan mereka ke dalan neraka,.""  dan

]7]6 Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsimya (3/198) dan AI Alusi di dalam

Rwh.4l_Ma'ani(S1394).

:;::8::ifu¥F][]:99]:.7i.



:a?a¥:¥7yl::196i'%mj¥aj:;`K:t::rad%an/yaaA°:::mg.odr°i°gmte¥da£°£:
adalah:  Ya  Allah,  keluarkanlch  aku  dari  neraka  dengan  selanat,  dan
masukkanlah aku ke dalam surga dengan kemenangan."

Abu Utsman An-Nahdi  mengatakan,  "Di  atas  titian jembatan
terdapat ular-ular yang mematuki para penghuni neraka, maka mereka
mengatakan, `Hus, hus'."1720

Ada  juga  yang  mengatakan,  "Setelah  masuknya  ahli  surga,
mereka tidak  lagi  mendengar suara  ahli  nercka,  padchal  sebelumnya
mereka dapat mendengamya." Wrcr//afow cr '/cm.

'b2)'±±±  ;1:±jl  ;|=i; C . ;±6 CCDan mereka kekal dalam

menikmati apa yang diingini oleh mereka." Y alms daa`imuun qudr.I),
diminati jiwa dan senangi mata. AIlch juga berfiman,   a  l±t?,  pe`¢
'O$63¢\4r±,-pe;'¥JJ1^~cj3fj£"DidalamnyahaTu_memperolehapa

yang kamu  ingindn  dan  memperoleh  (pula)  di  dalamnya  apa yang
hamw m7.»fcz." (Qs. Fushshilat [41] : 3`1)

Firman Allah SWT,  ;;±±fty.i  'g\;=ff '+=f;;=Z. Y'  "Merefa j7.c7crfr
disusahhan  oleh  kedahsyatan  yang  besar  ®ada  hari  kiamat)."  Alh"
Ja'far  dan  Ibnu  Mthaishin  membacanya:  ®dr';j:±€  'Y,  dengan  cJfrcr7»mc7A

Pada);t7`danhasrchpadazaz..[721

AI    Yazidi    mengatakan,    "Ecizcr#cr    adalah    logat    Quraisy,

sedangkan crzza#cr adalch logat Tanim." Kalmat ini dibaca dengan dua

qira` ah ini.

j{±±<ty.i      'g\;:If   adalah   kedahsyatan   hari    kianat    dan
pembangkitan. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. AI Hasan

1719 Qs. Maryan [19]: 86.
]72°  Atsar  dari  Abu  Utsman  ini  disebutkan  oleh  An-Nuhas  di  dalam  J'rcrb  .4/

g"rl;8r63i::?iinidisebuthano|ehAbuHayyandidalam"Bchrco/342).



mengatakan,   "Yaitu   waktu   diperintahkannya   para   hamba   menuju
neraka." Ibnu Juraij,  Sa'id bin Jubair dan Adh-Dhahhak mengatakan,
"Yaitu  ketika  ditindihkannya  neraka  kepada  para  penghuninya  dan

disembelihnya kematian di antara surga dan neraka."

Dzun  Nun   AI   Mishri   mengatakan,   "Yaitu  pemutusan   dan

pemisahan. "1 722 Diriwayatkan dari Nabi SAW:

iJi., *'i; dy3
fir 'J;i JiJ3

•4J:; a;,b if ali* `1=
C.Tiga  golongan yang pada  hari  hiamat  nanti  adalah  berada

dalam kerumunan misik yang sangat harum dan mereha tidak
disusahhan  oleh kedahsyatan yang besar  ®ada hari hiamat),

yaitu:     Laki-laki    yang    mengimami    suatu    haum    karena
mengharapkan pahala sementara mereka  (yang diimami) rela
kepadanya;   Laki~laki  yang  mengumandangkan  adzan  untuk
suatu koum karena mengharaphan pahala;  dan lahi-laki yang
diuji      dengan      gemerlapnya     keduniaan      namun     tidak
memaling:kannyadariketaatankepadaTuharmya."'7T3

Abu  Salamah  bin  Abdunahman  menuturkan,  "Aku  melewati
seorang  laki-laki  yang  tengch  memukuli  budaknya,  lalu  budak  itu
memberi isyarat kepadaku, maka aku pun berbicara dengan majikannya
itu sehingga ia memaafranya. Kemudian aku beriumpa dengan Abu

]722  Si|ckan Lih.  Pendapat-pendapat mengenai makna a//z7zcr ' a/ afoczr di  dalam

'am]`;;3"HBa3:"ji:7;:£:':¥:I;r££:¥ear¥e¥dii3!:2¥s¥dTdat#ubkn£Kdaisird{£:3m7u6Z.annya

kalimat,  dicantumkan  oleh  As-Suyuthi  di  dalam  [4/ /czmz.'  4/  Kc7bz.r  (2/1378)  dari
berbagai riwayat, AI Baihaqi di dalam S;zf '06 4/ /ma#, AI Khathib di dalam [4f-rar7.AA,
Ibnu An-Naijah, Abu Nu'aim di dalam ,4/ E77yaA, Ibnu Manduh, dan lain-lain.



Sa'id AI Khudri, lalu aku ceritakan hal itu, maka ia pun berkata, `Wahai

putra saudarcku,  barangsiapa menolong  orang yang  sedang kesulitan,
mcka Allah clan membebaskannya dari neraka pada dahsyatnya hari
kiamat. Aku mendengar ini dari Rasulullah SAW' ."

'L±S:H      }S;iff;  `.Dan  mereha  disambut  oleh  para

rna/cr7.fac7/,"  yakni  mereka  disanbut  oleh  para  malaikat  di  pintu-pintu

=:eak:ar±=,i,¥=enG¥;a,£r±:S:i:.t,„d,.:„mfae:::¥y:„:e,Pe:::
dyanjikan kepadamu."

Ada juga yang mengatakan, "Para malaikat rahmat menyambut
mereka saat mereka keluar dari kubur." Demikian yang diriwayatkan
dari Ibnu Abbas.

';pei \'i± ..Inilah harimu:. yckni:. yaquul.tuna lahun ®ara

malaikat itu mengatakan kepada mereka), lalu kalimat ini dibuang.

<D'X>3 ;ii±= GS^ C.Yang telah dyanjikan kepadamu" yt"8
di dalarmya terdapat kemuliaan.

Firman AI]ah :
€¢i3#jifit3iftcr:;==P,&=ptjr:£~i=±itcj£7±:

©asgrgfceiifj
``a(oiitu) pada ha[ri Kand gulung langit sebagal menggulung

lembaran-lembaran kertas. Sebagalmana Kand telah memulai
panciptaan pertctma begitulah Kani akan mengulanginyoL

Itulah suatu janji yang pasti Kand tepati; sesungguhnya
Kanilah yang akan melaksanakannya."

(Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 104)



Firman Allah SWT,  ±=P, jg±Jt  Gfr £~q±lf cjB `i±:
•Cpraitu) pada hart Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-

/embcrrc" ferfcrF." Abu Ja'far bin AI Qa'qa',  Syaibah bin Nishah, AI

A'raj    dan   Az-Zuhri   membacanya:   ¢3L€,   dengan   fcr`   berharakat
d%crmmoA  dan  ;\ilJl,  secara mcrr/« ' dalam  format kalimat yang tidak
disebutkan/w'7./.nya.1724

Mujahid    membacanya:    tfji{,]725    yang    bermakna:    Allah
menggulung langit. Adapun yang lainnya membacanya:  cj;3E, dengan
nun.

Mand„bnya ri±: karena sebagai badc7/ dari Aa ` yang dibuang di
dalam  shilah.  Pelkiraarm:ya:.   alladeii   kuntum   tuu'aduunaha  yauma

#crf7Iw.J. crs-5crmacr `c}  (yang  telah dijanjikan kepadamu,  yaitu pada hari

¥£gul¥]anj3jt,.~%tja£:„a#ag.;;:a;;,.;:::a#;,mfje:::a::m¥,act;
panciptaan   pertama   begitulah   Kami   akan   mengulanginya."   AIka:]l
karena kalimat:  '#±'. Y'  ""erefaa f!.dcr* d7.sztfcrfoha#, " yakni: Mereka
tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kianat dimana
Kani  menggulung   langit.   Atau  karena  disembunyikarmya  kalimat
"wcrc7zkwr" (dan ingatlah).

Yang  dimaksud  dengan  cls-scrmczcJ `  ini  adalah jenis,  dalilnya:

.gi> rts.±j=   ij:jSffi(6 "Dan langit digulung dengan tangan
ha77aj7-Ivyw." (Qs. Az-Zunar [39] : 67)

±\9i:}±|\3:¥H26c`sebagaimenggu|unglembaran-lembaran

]724  Qira`ah  ini  termasuk  qira`ch  mutawatir.  Ibnu  AI  Jazari  menyebutkannya di

da'#asz89irr:.9£"riNu#ahi:]i.ire.buthanoiehmnuAthiyahdidalan4"#JaurrJ"

Fyo/.J.Z(ll/169).
"aeQira`ahini(yalcni:,p\Si},:i+ll;±r;I::JIG;}a;`i}.Dadalahqira`ahmutawatir.

Ibnu AI Jazari menyebutkannya di dalam ragr7.6 4»-Ivas}Jr, hal. 144.

GEE



for/clf."  Ibnu Abbas  dan Mujahid mengatakan,  "Yalmi:  hafha[}{}#. as#-

fhafajz/crA I 727  `a/crcr mcrcr ¢7.¢crfl (laksana menggulungkan lembaran pada

semun yang ada di dalamnya)." Jadi /am ini bermakna  `c7/cra.

Diriwayatkan juga  dari  Ibnu  Abbas,  "Yakni  nana juru  tulis
Rasulullch  SAW."]728  Riwayat  ini  tidak  kuat,  karena  para juru  tulis

Rasulullah SAW cukup dikenal, dan ihi tidak termasuk mereka, dan di
antara para salabat beliau juga tidak terdapat nana As-Sijill.

Ibnu Abbas,  Ibnu Umar dan As-Suddi mengatakan,  "As-Sijill
ada|ah   ma|aikat."L729   Dialah  yang   menggulung   lembaran-lembaran
catatan   anal   manusia   ketika   diangkat   kepada-Nya.   Ada   yang
mengatckan bahwa di langit ketiga, akan diangkat kepadanya analan-
analan  para  hamba.  Amalan-amalan  itu  diangkat  kepada-Nya  pada
setiap hari Kamis dan Senin oleh para malaikat yang bertugas menjaga

para  makhluk.  Di  antara  para  petugasnya,  sebagainana  `yang  telah
dikemukakan, adalah Harut dan Manit.

j4s-Sz/.i.//  juga  berarti   dokumen,   yaitu   ism  yang  merupakan
turunan dari kata as-sa/.crcz/ch, yang artinya tulisan. Asalnya dari crs-s7/./,

yaitu  crc7-da/w  (ember  kayu).  Anda  mengatakan  "s'crajcr//#  clr-rcr/.clr'
apabila Anda  menarik  ember dan  ia pun  menarik  ember.  Kemudian
ungkapan   ini    dipinjam    untuk   mengungkapkan   mefhacrfc76ch    dan

in"rcra/-a'ch     ®encatatan     dan     pemeriksaan),     sehingga     disebut
musaofalah. Saviala al h_aakim tasjiilan arakim me;I\:hiskan periall:i ran).
AI Fadhl bin AI Abbas bin Utbah bin Abu Lahb mengatakan,

'727 Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalan /amI. ' A/ Bqu» (17„9) dan

dipilihnya.  Disebutkan juga oleh AI  Mawardi  di  dalam Tafsimya (3/63)  dan  Tafair
mnY7#s:]iri]!fi3ZL)..pendapatinipadareferensi-referensitadi.

1" Ibid.



.+:<jo, ,+:; I,; ;jo€ul, £thj;               ,¢.\=\; :t=\:i: riLj: :;

C`Siapa yang akan saling menarik ember denganku, maka ia pun clan

saling menarik ember dengan Mof id,

sehingga ia akan memenwhi ember hingga tali pengikatnya :.\73°

Kemudian ism ini dibentuk mengikuti pola fi 'z.// seperti halnya
ka;fab_inirr,thimirrdanbiliyy.

Abu  Zur'ah  bin  Amr  bin  Jarir  membacanya:  :}±iJi  ;±r,173l
dengan d7zcr77zmafo pada sz.# dan/.I.in, serta farydz.d pada /crJ77.  AI A'masy

dan  Thalhah  membacanya:  }*=Jl  {ii,]732  dengan /czffoch  pada  sz'77,

s2tha7t  pada /.I.in  dan  /cr4fr// pada  /crcrm   (tanpa  /czsyc7z.®.   An-Nuhas

mengatakan,  "Insya  Allah  maknanya  sama."  Redaksinya  sempuma

pada kalimat: +ed.

Pada ayat ini, czffo-ffoapo/ mempunyai dua kemungkinan makna.

Perfczmcz:   penutupan,   yaitu   lawan   dari   pembukaan.   Allah   rcz'cz/cz

berfirman,  cg>±> gi±i±=  3`S±±l{j "Dan langit digulung dengan
fcr7zgcr# ha#cz7q-IvycI." (Qs. Az-Zumar [39] :  67). Ked2{o: penyembunyian

dan  penghapusan,  karena  Allali  rcr'o/a  menghapus  dan  meratakan
desain   langit   serta   menjatuhkan   bintang-bintangnya.   Allah   rcr 'cr/cr

berfiman,  £ji<:;1   i:;ilf  I:!j  ©  i;j|;r ;=i)i  13£ "4pcI6%o  mcrfafoar!.
digulung,  dan  apabila  bihiang-bintang  berjatuhan`"  (Qs.  AI=Tck`will

[81]:  1-2).  AIlah  SWT juga berfiman,  ££;f :~ffit  \:g  "Do#  opcr6z./a
/a#grt dz./e#);crpfa7c." (Qs. At-Takwiir [81] :  11).

Selanjutnya Allah mengatakan: +\Scij, sanpai di sini redaksinya

'73°  Bait  syalr  ini  termasuk  tychf.chya  Asy-Syaukani  di  dalan  FctA  A/  gndj.r

(3/61°fl6l).Qira`ah  ini  disebutlcan  o|eh  |bnu  Athiych  di  dalan  A/ A/wharrar .4/  Wa/.J.Z

(11/,1„629}b#AbuHayyandidalanA/Bafr(6/343).



telch sempuma. Qira`ah AI A'masy, Hafsh, Hamzah, AI Kisa`i, Ychya
dan Khalaf adalah:  £=fy bentuk janck. Kemudian dimulai lagi
redaksi berikutnya, Allah mengatakan,  .?jj  eij=  jj  t3i£J  \f
"Sebagalmana  Kami  telch  memulal  panciptaan  pertaira  begitulah

Ka7«z.  afaa!77  me»gzt/cr#gz.7z)At7."   Yakni   Kani  menghinpunkan  mereka

dalan  keadaan  tidak  beralas  kaki,  telanjang  dan  tidak  berkhitan,
sebagaimana ketika pertana kali mereka di dalam perut acandung).

An-Nasa`iL733 meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,
bchwa beliau bersabda,

i?i|;i ;i(€ jiin.I I;fj cfy; :if a;t@°i i;; Lai :+i;
•iid, 4fa

`Cpada  hari  hiamat  nanti  manusia  akan  dikumpulkan  dalam

keadaan telartyang dan tidck bersunat.  Manusia pertanira yang
dikenakan pakalan padanya adalch Ibrchin AS."

Kemudianbeliaumembacakanayat:,?1je#jj~GijJ\f
•.Sebagaimana  Kami  telah  memulai  panciptaan  pertama  begitulah

Kand akan mengulanginya."

Diriwayackan   juga   oleh   Muslim]734   dari   Ibnu   Abbas,   ia

menuturkan,  "Rasulullah  SAW berdiri  di  hadapan kami memberikan
wejangan, beliau bersabda,

jifi ~Gi£:    cr .* :i£ :i }i i; 'oj:;=Jf i£€! cLai ¢.i i:

i;;;i:;j:j\±jo,];i®d;3dyf.<ch5£gr6!5tj=`i;i,a:gj±

]733DiriwayatkanolehAn-Nasa`ipadapembahasantentangJenazah.
]734  Diriwayatkan  o|eh  Muslim  pada  pembahasan  tentang  Surga,  bab:  Fananya

Dunia dan Keterangan Tentang Penghinpunan Pada Hari Kiamat (4/2 I 94, 2 1 95).



a•irfu,¥ir,1;;i;q,
• Wahai manusia, sesungguhnya kalian kelak akan dihimpunkan kepada

Allah ®ada hari hianat) dalan keadcan tidck beralas hahi, telartyang
dan  tidak  berkhitan.   (Allah  berfirman)..  Csebagaimarra   Kami  telah
memulai  paneiptaan  pertama  begitulah  Kami  akan  mengulanginya.
Itulah suatu jakyi yang pasti Kani tepati;  sesungguhnya Kirmilah yang
akan  melaksarrakannya:   Ketahailah,  bahwa  manusia  pertana  yang
dikenakan pakalan padanya pada hart  kiamat  adalah  lbrahin AS' ."
lalu dikemukakan kelanjutan haditsnya.  Pembahasan tentang ini telah
kami paparkan di dalam ,4f-7ldczzfa.rc7A.

Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan dari Salamah bin Kuhail, dari
Abu Az-Za'ra` , dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, "Allah  `Azz¢
wcz /a//a mengirimkan dari bawali `Asyr seperti mani kaum laki-laki,
lalu  dari  itu  tumbuh  daging  dan  fubuh  mereka  sebagaimana  bumi
ditunbuhirerunputan."Laluiamembacakanayat:ekfjj~GijJ:J\f
£33=3,   «sebag;tmana   Kamt   te[ah   mere,;I   pa_:ctpta;n   per;ama-,
begitulah Kami akan mengulanginya."

Ibnu  Abbas  mengatakan,  "Maknanya:  Kami  menghancurkan
segala   sesuatu   dan   melenyapkannya   sebagaimana   pertama   kali."
Berdasarkan  pemaknaan  ini,  maka  redaksi  ini  bersambung  dengan
redcksii..  '.~f=ti\  Gj£  'c±.  Ccprditu)  pada  hari  Kami  gulung  langit,"

yakni:     Kami    menggulungnya    lalu    mengembalikannya    kepada
kehancuran dan kefanaan sehingga tidak menjadi sesuatu pun."

Ada juga yang mengatakan, ``Kami lenyapkan langit kemudian

:e=Lm:|nfulan=i;na?aia#e,;e':3-¥qg::<;tg¥¥¥iraT";e,n:!:
hari (ketika) bumi digauti dengan bumi yang lain dan (dendkian pula)
/a#gr.f.' (Qs. Ibraahiim [14]: 48)."



Pendapat pertama lebih tapat,  dan itu senada dengan fiman-
Nya: ,:i: jji t£ `:;::;S €$3i= .:i i) ..Dan sesungguhnya harm
datang kepada Kant sendiri-sendiri sebagainana ham Kani ciptahan

94) dan fiman-Nya:  G i±±3prdr mei/ang^a." (Qs. AI An'aani [6]
\3 lri}=i jfi €£ a:;u' "Zhan mereha aAan al.diy; Ae

hadrpan Rchbmu dengan berbaris. Sesungguhnya karrm datang kepada
Kami, sebagainana Karhi meneiptckan kamu pada kali yang pertama."

(Qs. AI Kalfi [i 8]: 48).

Kata   li;i   pada   posisi   naLshab   sebagal   mnddar.   Yalmi:
wa'adrca wa 'dq»  acani menjanjikan janji).  ~tj= yalmi yang harus
Kami   laksanakan   dan   penuhi,   yaitu   pemban8hitan   kembali   dan

pengulangan.   Jadi   dalam   redaksi   ini   ada  kalinat  yang
Kemudian  ini   ditegaskan  oleh  firman-Nya:   <pk£
"Sesungguhnya Kanilah yang akan melaksanakannya."

Az-Zupaj mengatakan, "Malma <p±S__ 3'8i („s"»ggrtryo
KBmz./ch  )/¢«g  alz7rz  me/adsc»zchcmrzyfr)  adalah:  Sesungguhnya  Kami

Berkuasa atas segala apa yang Kami kehendaki."

Ada juga yang mengatakan, "€pbe£   3' 8| (Seso»ggrdy«
Kamz./ch y¢»g cha» 7»e/adsa7'zczha»nycr) yakni: apa yang Kami janjikan

kapadanu. Yaitu seperti fiman-Nya: Y`|;:: ,:±j fg`i4dr/aA /.a»/.z.-Jvys
zl« pasrz.  ferhadsa7.a.'  (Qs.  AI  Muzzanmil  [73]:  18)." Ada juga yang

mengatakan bchwa :gberfungsi sebagai khabar tentang ketaatan-Nya

yang telah lalu. Ada juga yang mengatakan sebagai £A7./ch.

Fiman AIah:

63c±,lf¥|j±Sfvl€fj|St±Ti32jj;fj>t±;=ii'p'
©€3¥¢¥,\irij'`i£J6l©<£;£lt



•`Dan sungguh telah Kand tulis di dalam Zabur sesudah (Kami

tulis dalam) Lauh Mahfiuzh, bahwasanya buni ini dipusakai
humba-hamba-Ku yang shalih. Sesungguhnya (apa yang

disebutkan) dalqm (surah) ini, benar-benar menjadi peTingatan
bagi kaum yang menyembah (Allah)."

(Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 105-106)

Fiman Allah SWT, 2£Sfj~ \#=ifj`p' "Dcz# J"»gg«A /e/aA
Kani tulis di dalam Zabur," az-zabuur den al hitaab mcks;ndnyaL s,ar[i:a,
karena itu bisa juga digunakan untuk sebutan Taurat, Injil dan Zabur.
Zczbczrfzf artinya hafczb/« (aku menulis), bentuk j amaknya z"b2fr.

Sa'idbinJubairmengatakan,"2£SfadalahTaurat,InjildanAl

:iT=Lt,££¥y==±c;:efrs;::?„i:abm„Zm'z";:Sz,d;:'iaiAs#agA#?5'y£;;
6S±f:ri    (s>,!<£, .mpusakai  hamba-hamba-Ku  yang  shalih':"
Demikian yang diriwayatkan oleh Sufyan dari AI A'masy,  dari  Sa'ud
bin Jubair.

Asy-Sya'bi    mengatakan,    "2jjt   adalah    Zabumya   Daud,
sedan9kanfSfadalahTauratryaMusaAS."

paranab¥u#z:z;?a/i::s:dar££:n8¥¥tanini`ifjifda:ra:::-;ia:
ada di sisi Allah di langit."

Ibnu   Abbas   mengatakan,   "2£Sf  adalah   kitab-kitab   yang
diturunkan Allah kepada para nabi-Nya sctelah Musa, sedangkan j|jlt
adalahTauratyangditurunkankepadaMusa."1736

'735 Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalani /amJ. ' A/ Baycr# (17/81), AI

Mawardi di dalam Tafsinya (3/63) dan Ibnu Katsir di dalam Tafsinya (5/3 80).
]736 Silakan Lih. Pendapat para ulana mengenai makna czz-zczbaiz" dan ndz-dzJ.fr di



Hamzah membacanya:  jjr}l  j,]737 dengan dhammaA pada zaz.,

bentukjanaknyazwbr.

6S±Sri  '¢>,!C£, \:S± S§ffi\  €j} ..Bahwasanya bumi ivi
dipusakai hamba-hamba-Ku yang shalih." Pendapat yang paling balg`]s
mengenai ini, bahwa yang dimaksud adalah surga, sebagainana yang
dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, karena bumi dunia bisa dipusakai oleh
orang-orang  shalih dan juga selain mereka.  Demikian pendapat Ibnu
Abbas, Mujahid dan yang lainnya.

edalchfiM:jgfr:=£att:j#%izf:,':#:#j£T'j`3`:,i,P#].g6¥
'J4ffi\ .`Dan mereka mengucapkan, C Segala plyi bagi Allah yang telah

memenwhi janji-Nya  kepada kami  dan telah  (memberi)  kepada kand
fempo/ J.J7z.' ." (Qs. Az-Zumar [39] : 74).

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa  itu  ndalah tanali  yang
disucikan. ]738  Diriwayatkan juga darinya, bahwa itu adalah negerinya
umat-umat kafir yang dipusakai oleh umat Muhammad SAW dengan

Penaklckan.1739

Ada juga yang mengatakan bahwa yang  dimaksud itu adalah
Bfe¥±:;°ifeTi¥k€i~tyi¥i=an6AI#.al;jgg.;€{±:`£ij
Kanri pusakakan kepada koum yang telah ditindas  itu,  negeri-negeri
bagian timur buni dan bagian baratrya yang telah Kami beri berkah

prdcrny¢." (Qs. AI A'raif [7]: 137).

dalam  Jaml.' ,4/  Bayam  (17/80,  81),  Tafeir  AI  Mawardi  (3/63),  Tafsir  Ibnu  Katsir
(Sr319r), AI Mharar AI Wa¢iz (\lllloly, AI Bahr Al lrfuhith (61344) dan Fath AI Qadir
("61°ca?.Qira`chinidisebutkanolehlbnuAIJazarididalam7bg7.bA»-try,hal.107.

]738 Pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah tanch yang disucikan, disebutan

oleh AI Mawardi di dalam Tafainya (3/63).
]739 Disebutlcan olch Ath-Thabari di dalan /Irmi. ' ]4/ Bayan (17/82).
!74°Si|akanLih..4/"whararA/Wajl.z(11/170)danFal*A/gndz.r(3/608).



Mayoritas mufassir bexpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
"para hamba yang shalih" adalah umat Muhammad SAW.

Hamzah  membacanya:  631J\:all  €Jq>,t74L  dengan  $2fha#  pada

y"`.

\'ii   -,  '.d).r  C`Sesungguhnya  (apa  yang  disebutkan)  dalaryl
/swrcrfo/  I.#z.",  yang  nasihat  dan  peringatan  yang  disebutkan  di  dalam
surah ini. Ada juga yang mengatakan, di dalan AI Qur`an.]742     \=rfe'

<>.±±    i3S, "benar-benar  menjadi  peringatan  bagi  kaum  ya;g
meJ7}iembch  rH//czfe/. " Abu Huralrah dan Sufyan mengatakan,  "Mereka

adalah  orang-orang  yang  senantiasa  melcksanakan  shalat  yang  lima

(wrfu)."

Ibnu   Abbas   RA   mengatakan,   "<;\±;€   adalah   m«/fez.7. 'z.7.#

(taat)."]743,4/`4abz.dadalahyangmerendahkandirilagitunduk.

AI  Qusyairi  mengatakan,  "Tidak  jauh  kemungkinan  bahwa
maksudnya   mencakup   setiap   yang   beralkal,   karena   secara   nalul
manusia merendahkan diri terhadap pencipta. Yaitu bila ia menghayati
AI  Qur`an dan mengamalkannya,  tentulah dapat mengantarkarmya ke
surga."

Ibnu    Abbas    juga    mengatakan,    "Mereka    adalah    unat
Muhammad SAW yang melcksanakan shalat yang lima dan belpuasa
Ranadhan." hi sana dengan pendapat yang pertana.

'74]  Qira`ah  Hamzah  dengan  szfha# pada );a`,  disebutkan  oleh  Asy-Syaukani  di

dalap _Fath AI Qadir (31608).
'742 Ada dua pendapat tentang kata penunjuk  li±:, keduanya disebutkan oleh AI

Mawardi  di  dalam  Tafsimya  (3/63),  Ibnu  Athiyah  di  dalam ,4/ A4#Aarrar ,4/  W¢/.Zz
(]]/]}473°£fs:bfi=Hoa]#X]d#aa;:d#daaT+6i3a¥Lya(3/63.



Firman Allah:
~frf€'£g=;.i=!j3©aj±];;#jty€£a±r;i~c;

f}rd26©crf,±fjS#LejAijjap'£
6£L;j&.±ifc£3:i;,c;~j:Gias\:i#

© <2,'Jfj
"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melairikan untuk

(menjadi) rahmat bagi semesta alan'e. Katakanlah ,
` Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah :

Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, maka
hendaklah ko[mu berserah diri (kepada-Nya).' Jika meTeka

berpaling, maka katakanlah, ` Aku telah menyampalkan kepada
kanu sekalian (dyaran) yang sama (anlara kita) dan aku tidak

mengetahui apakah yang diancamkan kepadumu itu sudah
deAdrf ¢fo« masl.A/.¢wh?'." (Qs. A] Anbiyaa`  [21]: 107-109)

FirmanAllahSWT,Cij±]i€=::;Y€£d±r31~Cj"Da#ft.adaJafr
Kami mengutus kamu, melainkan untuk (mertyadi) rahmat bagi semesta
a/am."  Sa'id  bin  Jubalr  mengatakan  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata,
``Muhammad   SAW   adalah   rahmat   bagi   semua   manusia.   Maka

barangsiapa yang beriman kapadanya dan membenarkannya, maka ia
bahagia,  dan barangsiapa yang  tidak beriman kepadanya maka tidak
akan mengalami penenggelanan  sebagainana yang pemah menimpa
umat-umat sebelum mereka.» ) 744

[744  Disebutkan  oleh  Ath-Thabari   di  dalam  Jclmz.'  j4/  BayaH   (17/83)  dan  AI

Mawardi di dalam Tafsimya (3/64).



Ibnu   Zaid   mengatakan   bahwa   yang   dimaksud   dengan   cz/
`czcz/crJ"z.I.# adalah khusus orang-orang yang beriman. " I 745

FirmanAiiahswT,jl±5'al!ap'£`ffi€J'£G:j;.C3!j!;`
C`Katakanlah,   Csesungguhnya   yang   diwahyukan   kepadaha   adalah:

Bahwasanya Tuhanmu  adalah Tuhan yang  Esa'. "  Mck:a tidck bchch
mempersekutukan-Nya.   <j:±=£   ,i;'i J{S "A4afao fae#dcr4/crfe  4omw
berserczfe  c7z.rj  ¢eprc7a-Ivycr/,"  yakni  tunduk  untuk  mengesakan  Allan

rc7 'o/c7,  yakni:  pasrahlah kalian.  Ini  seperti  firman-Nya:  6|;±:: Efi EEC€Maha  berhentilch kamu  (dari  mengerjakan pekerjaan itu)."  (Qs.  AI

Maaidah [5] : 91), yakni: berhentilah kalian.

Firman Allah  SWT,  f}:
ifj i.j:,-.s

bexpaling dari Islam. ;~j£ G

"Jika  mereha berpaling'  yalani
-,,_

\. ).|i C¢Maha katakanlah, C Aha
telah menyampatkan kepada kanu sekalian (dyaran) yang sama (antara
fo.fc7J" yakni: aku telah memberitahukan kepada kalian yang sama-sama

jelas bagiku dan bagi kalian,  sehingga tidak layak terjadi peperangan
antarakita.Inisepertifirman-Nya:.;+±'!i±`6€41=±€.jc,,t,€£Gr€!j
e57+';;SCCDanjikakarmkhowatirahan(terjadinya)pengkhianatandari
suatu  golongan,  mcka  kembalikanlah  perjanjian  itu  kepada  mereha
deJ7grr#  cczrcr )Jcrng /.ej/.wr."  (Qs.  AI  Anfaal  [8]:  58),  yakni  beritahukan

kepada mereka, bahwa engkau membatalkan perjanjian. Yakni: engkau
dan  mereka  adalah  sama,  sehingga  tidak  ada  janji  bagi  salah  satu

golongan   yang   mengharuskan   untuk   dilaksanakan   terhadap   hak
golongan laimya.

Az-Zujjaj  mengatakan,  "Maknanya:  aku  beritahukan  kepada
kalian  mengenai   apa  yang  diwahyukan  kepada  seseorang  tentang
kesaniaan dalan mengetahuinya, dan aku tidak menampakkan sesuafu
kepada seseorang dengan menyembunyikannya dari orang laimya."

|J45  Ibid.



Cfj#   ;j  "Da#  afu  fz.daft  mengelafrw{.,''  -0!  di  sini  sebagal

penafi, artinya 6, yckni: t5j°3i a (aku tidck tabu).'746  '6  "+gT  ,i i.±i
6D'£3 `CApakch yang diancamkan kepadarm itu sudch dekat ata:.

m¢L5z.fojawfo."Yaknitibanyaharikiamat.Dantidakadaseorangpunnabi

yang   diutus   yang   mengetahuinya,   dan   tidak   pula  malaikat   yang
didekalkan  kepada  Allah.  Demikian  yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Ibnu
Abbas.

Ada juga  yang  mengatakan,  yalmi:  aku  menyatakan  perang
kepada   kalian,   tapi   aku   tidak   taliu   kapan   aku   diizinkan   untuk
memermgi kalian.

Firman Aubh:

3j;©6;±±=[*'j!2.{Ci,#'f'F£.'££g#`!jlf;±6£©,frj±&'j#'jiii;,'fa'-3..1

©6LijL,#ica't#jt€=j
`` Sesungguhnya Dia mengctahui perkataan (yang ko[mu

ucapkan)denganterang-lerangandanDiamengefa_hTi.a?a

yon-gkanurahasickan.Danakutiadamengctah:!bole_hjadi
real itu cobaan bagi kunu dan kesenangan sanpai kepada suatu
waktu. (Muhammad) berkata, `Ya Tuhanku, berilah keputusan

denganadiLDanTuhankaniialahTuhanYangMa?a
PemurahlagiYangdimohonkanpertolongan-Nyaterhadapapa

)7a7zg kdrm« kofqlk¢»'." (Qs. AI Anbiyaa`  [21]: 110-112)

1746 Lib. /'rab ,4/ g#r `aH (3/83).



Fiman Allah SWT,   ( ;i¥ !jj.i J5  #.i 'f=€ .'£;
'®;±±= "Sesungguhnya  Dia ` mengetahai  perhataan  (yang  karm

ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahai apa yang kanu
rchcrsz.crha77. " Yakni kesyirikan, dan itulah yang akan diberi balasan.

ydib';i:=:::e3nSi`;Dgra::?fu`;a£;me#a?:'o:::e#fo£::.fr£/;f„:::
yakni    ujian,    untuk    melihat   bagainana    perbuatan    kalian,    dan
sesungguhnya Dia Lebih Mengetahui. ,¢ty   j± &'j "Do# kese#ng"
Jcrmpcrz.  fepac7a  s#crf#  wcr##."  Suatu  pendapat  menyebutkan:  sanpai

habis waktunya.

Diriwayatkan   bahwa   Nabi    SAW   bermimpi   bahwa   Bani
Umayyah  memimpin  manusia.  Lalu  AI  Hckan  keluar  dari  tempat
beliau (setelah mendengar cerita mimpi beliau),  lalu memberitahukan
hal ini kepada Bani Umayyah, maka mereka pun berkata kepadanya,
"Kembalilah  engkau kepada,  lalu tanyakan,  kapan  itu  clan terjadi?"

LaluAllahro'a/omenundanayat:<2p'J;j6ji;;-i`€+.±ic£?Sis,j
c`sduadnahakdue:tdaa=aum%agse,tha]hau:h=fagifsn8£,gffgS.:ff±,Sti

"Dan aku tiada mengetahai boleh jadi hal itu cobaan bagi karm dan

kese#a#gcr#  fczmpcrz.  fepcrcJcr  sztcr/w  wcr#w. "  Allah  mengatakan  kepada

Nabi-Nya SAW, "Katakan itu kepada mereka."

Fiman   Allah   SWT,   gir°u;   }Z>l   '+3   Jj    "Kcrfclfa#Jch   ¢crz.

Mwhanmad) , C Ya Tuhanha, berilah keputusan dengan adi| '. "1741  AI|ch

menutup    surah    ini    dengan   memerintahkan    Nabi    SAW    untuk
menyerahkan urusan kepada-Nya dan menanti keputusan dari sisi-Nya.
Yakni: berilah keputusan antara aku dan mereka yang mendustakanku,
dan tolonglah aku terhadap mereka.

'747 hi qira`ah ini mutawatir. Ibnu AI Jazari menyebutkannya di dalam ragrzb AJ7-

Ivap, hal. 144.



Sa'id  meriwayatkan  dari  Qatadali,  ia  mengatakan,  "Para  nabi

mengucapkan, ja-`! L~3 £&'j \i££;  a±f Lfj `ya r2fA¢» ham7., berz./aA
keputusan  antara  hami  dan kaun wimi  dengan  haq  (adil)."4.8  LalNI
Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mengucapkan, Si~!   j€:i ;;
`YaTuhanku,berilahkeputusandenganadi|'."\749

Adalch  beliau  SAW,  apabila berhadapan  dengan musuh,  dan
beliau tahu bahwa dirinya di  atas kebenaran sementara musuhnya  di
atas  kebatilan,  beliau mengucapkan:  ``#~!      3€:i  ;± (ya  r%Acz»ha,
berilahkeputusandenganadil):"Yckri.'i;dhibih®niishfanLchdengan
adil).

Abu  Ubaidch  mengatakan,  "Kata  sifat  di  sini  memerankan
frogsi mcrusfee4/ (yang disifati), perkiraannya:  rclbbz. zifeham b!. faaihaz.ha

a/ hagqcI  (Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan keputusanmu yang
adil).

Kata  ;i  pada posisi  r.zashab,  karena  sebagai  »7.cJacz`  mzfd7!cza/

acata seru yang disandangkan).

Abu Ja'far bin AI Qa'qa' dan Ibnu Muhaishin membacanya:  Jj

gr®l;}Z>lL3,dengandfacz7»mczApadab¢`.1750

An-NuhasL75L  mengatakan,  ``Menurut pada  ahli  nahwu bahwa

ini  /agiv  (salah  pengucapan).  Menurut  mereka,  tidak  boleh  bentuk
ungkapan:  rcrjw/z/  crgdz./,  tapi  yang  boleh  adalah:  )/¢a  7~cr/.zt/  clgbz./  qai

bung, berbaliklah), dan sebagainya."

Adh-Dhahhak, Thalhah dan Ya'qub membacanya:   i<>i L±:3 'J6

'7" Qs. AI A'raaf [7]: 89.
]749 Atsar dari Qatadah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafiimya (5/3 83).
[75° Qira`ah Abu Ja'far ini  disebutkan oleh Ibnu AI  Jazari di  dalam  raqrJ.a ,4H-

Na#ihs¥i.ii:.memjuk"abdig„,`aH(3/84).Semestinyaseorangahlinahwutidak

menyatakan  "/ch_rf'  bila  qira`ahnya  mutawatir.  Mengenai  ini  telch  kami  singgung
sebehrmya.



S;i+i`.,  denga]:\  alif qath', fiatha paha  hair dan dhammah  peiha` mim.\7S2

Yakhi:  Muhammad berkata,  ``Tuhanku  lebih  adil  dalan  memutuskan
dari segala hakim."

AI   Jahdari   membacanya:   +<>i   ¢:3   Jj,]753   yang   bemakna:
mengatur segala urusan dengan adil.

'bS±6S'b);£=±S)':;;Sfi)e;6CCDanTuhankamiialchTuhan

Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap
cJpr );cr77g  faczmct  faczfczfacz#. "  Yakni:  terhadap  kekufuran  dan  kedustaaan

yang kamu katakan terhadap-Nya.

AI Mufadhdhal dan As-Sulami membacanya:  i:,i43  6 j£,'754
dengan )ic7 ` dalan bentuk Ahobar.  Sedangkan yang lainny'a dengan /cz `

sebagai khithab.

]752  Qira`ah  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyah  di  dalam  t4/  A4ciAarrar j4/  Wro/.J.z

(„l,17]3`'Ibid.

]754 Qira`al ini disebutkan oleh Ibnu AI Jazari di dalan raqrzb i4#-Ivas);r, hal. 144.


